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 ةنجللا ةلك
 «دحأ اهب رعشي نأ نود نيماع ذنم تفلأت ىتلا ةنجالا هذه

 1 ىلإ ليخ ىتح ةتماص لمعت تنبل ىباو
  اهلامعأ ةروك اب تزجأ دقو دوت « توعل تدلو ابنأ

 1 تمصلا اذه نأ مل تبثت نأو ءراصنألا ءالؤه نئمطت

 ةمهلا ةروطخو « لمعلا ةعيبط هيضتقت ان ناك اهنم مهجزأ

 اهب مهسفنأ اهؤاضعأ ذخأ ىتلا

 نم اهادع امع اني ًافالتخا فلتخت ةيملعلا لامعألا هذه لثم

 ةنيكسلا نم وج ىلإ ءىش لك لبق جاتحن ىهف « ةدع هوجو
 قفتت ال ىتلا ةيراجتلا بيلاسألا نع دعب و « سائلا نع ةلزنعو

 لك تارورض نم اهنأ مزيف ضعبلا 'ىطخمي ىتلاو ؛ علا ةماركو

 ىلإ اهتجاح اموي ةنجللا رعشت مل لجأ ٠ حاجنلا هل داري لمع

 . اهراث 1 نم ًارثأ سانلل جرخت تأ لبق اهسفن نع نالعإلا

 نوكيل باتكلا اذه نم غرفت ىتح لهمت نأ ترث اهنكلو

 داضلا ةغل ىلإ هلقن ىف هتلذب ىذلا قاشلا دهملا ةناو اهماوتع وه

 ءالعلاو ءارقلا روهجج ىلإ مدقتت نأ ىرورضلا نم لملو

 ىذلا ضرغلا حضوي زجوم نايب ىف انجمانرب حرشب ةماع نيفقثملاو
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 ودبي اك ةنجالا مسا نإ . لعلا رشنل نييعماملا ةنمل تماق هلجأ نم
 . ةلالدلا لك اهضارغأ ىلع لاد . اهتياغب قطان مى ركلا "ىراقلل

 رشن انتلواحم ىف انتدعو انائاسو نكبن نرأ مأاللل نم نأ ريغ

 و لواحت ىذلا اذه ٍلع ىأ زاجيإ ىف حرشن مث . ملا

 ءافك لا اهالوتي ةججرتلاو فيلأتلا ىهف لئاسولا نع امأ

 ىهلعلا ثحبال مهقشعتب نيفورعملا « ةيرصملا ةعماجلا ىجي رخ نم
 هذه نأ ىف نيقي ىلعل انإ و . ناديملا اذه ىف تابثلا ىلع مهتردقو

 طورشلا هذه رفوتل . حاجنلا نم رفاولا اهظح بيصتس ةنجللا
 ران 1 نم مزال رثأ اهدوجو نألو . ةعماجلا ءانيأ نم ريثك ىف

 هذه نوكت ْنأ لمأنل انإو . ىرخأ ةهج نم ىجماجلا ملعتل

 وحب لم دعاست نأو « ةعماجلا ىج رخ نم نيريثكلال آم ةنجللا

 نع ةياغلا ىف اهتبلط نم نيريثكلا سوفن رواسي ىذلا كشلا
 . نيفظوم جرخم ال ةعماجلا نإ قحب ممل لاقي نيح مهملعت

 سانلا ليمب قضي انئاملع نم ريثكلا تاك اذإو

 ىلوتتل موقت ىتلا ةيملعلا تائيهلا ريصع نظلا ءىسي و « ةءارقلا نع
 ةيجولوكيسلا انتسارد اننيعت نأ لمأتل اناف « دالبلا هذه ىف ملا

 ةايحل متاللا وجلا ةئيهتو ٠ صقنلا اذه ىلع بلغتلا ىف ريهاجلل
 ةنحللا هذه

 وهف « هرشن ةلواح ىلع انتين تدقعنا ىذلا معلا نع امأو



 دي

 نينيعتسم « ديدحت ريغب ىناسنإلا ركّفلا ةراصع . ةزجوم ةلك ىف

 ةفلتحلا ةفرعملا ع ورف ىف نييئاصخإلاب كلذ ىف

 ثارت » باتكي ةياعلا اهتايح تلبتسا ىلا ةنحللا هذهو

 ىهف « ىمالسإلا نيدلا ةمدخ ىلع اهدوهج رصقت نل « مالسإلا

 ةعيزمب و هللا لضفب ادبأ ةدوجوم لظتسو تدجو ابهنأب حرصت
 اهناولأ فاتخمو اهنيدايم ىتش ىف ةقيقحلا ةمدخلل بابشلا

  ىبوق : نيضرغ ىلإ ىمرتف ةيملعلا ةنجللا ةسايس امأ

 نيقطانلا نيب ايلعلا ةقاقثلا شن ىلع اهلمع ثيح نم ىموق : ىملاءو

 عيجل همهف رسيتيل ءاوتلالاو ديقمتلا نم واخ بواسأ ىف داضلاب
 « ةيبرعلا ءارق ىلإ ةيبرغلا ةفاقثلا بيرقت ةلواحم مث . تاقبطلا

 ةفاضإلاو اهنم ةدافتسالل ىلرغلا لقعلا تاجتنع ءالؤه فيرعنو
 ركذلا عبتت اهلواحم ثيح نم ىملاعو - ناكمإلا ردقب اهلإ
 راطقألا عيمج ىف نيثحابلا عم اهك ارتشاو هروطت ىف ىناسنإلا

 ,ضرغلا اذه انألأ اذإ بج الو . ةدرجلا ةقيقملا ىلإ لوصولل

 ةيب روأ ةغلب نايحألا ضعب ىف فيلأتلا ىلإ

 ىف - انتنجال ريملا نوجرب نمو انؤارقو انؤاقدصأ نئمطيلو
 مهيأ لوانتم ىف نوكي باتكلا اذه رودص نم رهشأ ةعضب

 .بسح - اهءايمأ درسن نأ نم سأب ال . انل تافلؤم دع

 : ىو  اهروهظل عقوتملا بيترتلا



 نى

 ,ىيفوف فيلأت -امورو ةنجاطرق نيب حافكلا ةصق - ١

 دتدم ران كيتو لادن ةرهسوعو دع ةنبلا ودع كلارا
 ةاسأم عرورأب ىهتناو . نييعدلا ناذه نيب فينو ًانرق نيرشع

 ةمأ ءانف : رضاحلا انموي ىتح ايندلا ةأشن ذنم خيراتلا اهفرع

 . دوجولا نم اهمسا ىثالتو ةلماك
 عوضوملا اذه نع ةيبرعلا ةغللا هتفرع باتك لوأ وهو

 - ةروص نيعب رأو « طئارخ ثالث ىوحم و لعن ايف فيرطلا

 مع 7-5 عورأو ايروأ ىف نفلا فحاتم ظظعأ نع اهللغأ ل
 . ريهاجلاو ءامعإلا فقاوم روصلا تمسج دقو - ةقيقدلا

 لثنلا لبنأ نع تنابأو . بوعشلا عماطمو مألا عشج تاثمو
 مألا هجوت ىتلا تارايتلا فاتخم نع تفشكو . سوفنلا طحأو

 جوس جور اك مخ ويشلا سااجحم تروصو . اهحافكو اهاضن ىف
 رب وتك 1١ ىف 00000 لزاهملا أوسأو ىمآملا ظعأل

 قينأ عيطو قيقد ليلحمو فيرط بولسا ىف - 195 ةنمس

 نيم فيل أت  ثيدحلا رصعلا ىف ىمالسإلا قرشلا - ؟
 ن٠ ىمالسإلا ملاعلا يي رات ىف ثحبي وهو ةنجالا وضع ىسوم
 ىلع ع ام سردي و ىريكلا برحلا لبق ىلإ رشع عباسلا نرقلا
 ةراضحلاو ايروأب اهلاصتا ذنم ثادحألاو تاروطتلا نم همأ



 تع اك

 مدقمو ةيجئرفالاو ةيب رعلا عجارملا قئوأ نم ذوخأم وهو ةيبروألا

 « اهلالحمضاو اهفعض بابسأو ةيمالسإلا ةلودلا نع لماش ثحبب

 ةيمالسإلا ةدحولاو ىمالسإلا قرشلا لبقتسم نع ىماتخ لصفو
 ايئاادعع - 0:عدهتدهللنوص ذم .1/ءواععم علاه بس

 ثح وهو  ةنجللا وضع ىسيهب رمصأ ىلع فيلأت -- ةبزيلجتإلاب
 نم لك اهب ماق ىلا ثاحيألل ىحاونلا ضعب نم لكم ىعائتجا
 هجولا ىف ناكالب ةسنالاو ءرصم ىف جوه . ج « كازو . جا
 مهريغو - قبقلا

 وضع هزم وُ فيطالا ربع فيلأت- مفقلا نبا --
 ليلحمو لجرلا اذه ةايحل ري وصتو ؛ ةبيط ةماملإ وهو « ةنجللا
 هراثثل 8

 اندادعتسا نلعت تأ الإ ةملكلا هذه ةياهن ىف انعسي الو

 « ةمجرتلاب قلعتي ايف ءارقلا تاظحالم نم انيلإ لصي ام لوبقلا
 النثر ادع مزن نلف . كلذ ادعام وأ « ىبرعلا بواسألا وأ

 رعشن نأ انم اص نم لعل لب . لاكلا غولب ىلع نورداق اننأ ةوق

 روعشلا اذه نم انل نوكيل ةبترملا هذه غواب نع انروصقب ًامئاد

 ؟ قيفوتلا ةدايزو دهجلا ةفعاضم ىلع زفاح ريخ

 معلا سنا نييعماجلا دن
 | 8+ ريمتدسا





 ّمدُقلا
 ثحبا! تلوانت تافنصم ةاسلس نم ةقلح مالسإلا ثارت

 . ليئارسإ وني و ىطسولا روصعلاو تامورلاو نانويلا هفلخ ايخ

 ملاعلا نم ةدمتسلا ةببروألا ةفاقثلا رصانع حرشل ةلواهم هينف

 انل هفلخام نأب لامجالا هجو ىلع لوقلا عيطتسنو . ىمالسإلا

 لصأو دحاو سنج نم نيتفاقث ثارت ربتعي نامورلاو قيرغإلا
 هتفلخ ام نأب و  نيمم ىفارقج زك سع نم اهاتلكت شعبنا « دحاو

 هل تضرعت ىذلا روطتلا تارتق نم ةرتف ثارت ىطسولا روصعلا

 باصأام وه ليئارسإ ىنب ثارث نأو « ةيبرغلا ةيب روألا ةيئدلل
 ثارئ امأ . ةايحال اهترظنو ةيدوهلا نم ىرشبلا ركفلا عوخم

 وهو . اهلك ىتاعما هذهل رياغم ىنعم ىلع مهفي نأ ىنبنيف مالسإلا

 مامت حضي الو لؤاستلار يثي قئاش ناونع « (مالسإلا ثارت ىأ)

 وه هل ريظن برقأو « هسفن باتكلا ىلع عالطالا دعب الإ حوضولا
 ىف ًاغبطصم ثارتلا اذه ىرت اهني نكلو « ليئارسإ ىنب ثارت
 هفلخام حلاعيال مالسإلا ثارتب اذإ ؛ ةيدوبلا ةنايدلا ةغبصي هدام

 ىذلا نأ باتكلا اذه 'ىراق ىريسو « نيد هنأ رابتعاب مالسإلا

 رصانع هيف سيل ةيب روألا ةفاقثلا ف قرشملاو برغملا ومسم هفلخ



 لقأ ثارتلا اذه ناكل ب . ةصلاخ ةيمالسإ ةغبص تاذ ةريثك

 ىف نأشلا وه !؟ نيدلا ناطلس اهيف ع ىتلا عاقبلا ىف ًارطخ

 ةيساسألا ةقيقمللا وه ىالسالا نيدلا نكلو ؛ ةيمالسالا ةعيرشلا

 ةي روطاريمإلا فنك ىنف . ثارتلا اذه دجو ام اهالول ىتلا

 باتكلا اذه اهنمضتي ىتلا مولملاو نونفلا ترهدزا ةيمالسإلا

 ةنلو « هنايح ثعبمو مالسإلا دبم برعلا ةريزج تناكدقلو

 تناكاام ًاريثكو . باتكلا اذه ىف هانيتك ام لكس اسأ برعلا

 ةغللا تناك م . نيفدارتم نيظفل ( ىبلرعو )ء( ىالسإ )تلك

 « ةيمالسإلا ةفالخللا ةرهازلا روصملا نابإ ىف نيدلا نع لصفنتاال
 ةيقيرغإلا ةغللا ةلزتم ىماسا حلالا نم لزعتل ةيبرعلا ةغللا نإ و

 ىنروألا حلاعلا نم

 تقو ىف هتلاسر تغلب نأ مالسإلا ظح نسح نم ناكدقو

 ىف ةيرآلا ةغالا تناكو « هدجم ةورذ ىف ىبرعلا ناسللا هيف ناك
 ةبربعلا ةغالا نكن ملك ةيبرعلا ةغللاب تنروق اذإ مقدم رفق

 ةبب رعلا ةغالا هذه ةسفانم ىلع ىوقتل ىهذلا اهرصع ىف ةروثأملا

 نوقطانلا عاطتسا ةيلصألا اهعبانم نف . ةبيجعلا اهتتوم ىف

 نونفلا نم ديدجلا هبلطتي امل قاقتشالا قيرطب اوعضي نأ داضلاب

 ريبعت قدأ اهتاحلطصم نع ربعت ةقيقد ًاظافلأ مولعلاو

 ددع ديزب الآ ةيماسلا تاغال ةيرهوجلا تازيمملا :رمو



 ب

 :اهذاوش ةدعاقلا هذلو . ةبالث ىلع لعفلا ىف ةحيحصلا فورحلا

  ًاييسن ردأن ذوذشلا اذه لثم نأ الإ « ةيءاسلا تاغللا فلتخمىف

 هنإ - بيرقتلا هجو ىلع - لوقلا نم صانم الف اذه ىلعو
 . ةيكع ناعم نع ريعت ةيكسع تالك طق ةييرعلا ةغللا ف سيل
 ةررقم ةغل عيطتست نأ اقح قئاشلا بيرغلا نم ناك مث نمو
 .ىتح « اهنع ريبعتلاو نانويلا مولعل عسنت نأوحنلا اذه ىلع لوصألا

  ةمهملا هذه ءادأ ىف ةقشم تناع اهنأ ىف كلشلا كرماخي نأ ردنيل

 رثك أ كاذو «زاجيإ ىف تاقالعلا نعريبعتلل حلصت ةيبرعلا ةغللاو

 :ةسلس ةيبرعلاىف ءامسألاو لامفألا نآل ؛ ةبرآالا تاغللا ةيحالمص نم
 : نولوقي ةغالا هذ ه لهأ ىرتق . فولأم ريغ دح ىلإ دايقلا

 ه رساكي ء رسكتي « رشكتي « رستكي «رشكي ردك
 ةددعتم هوجو اهلك تاقاقتشالا هذهو . رتساكت 6 نسكتست

 .تاريبعتي اهنع ريبعتلا نككو . ( رسك ) ةيلصألا لمفلا ةدامل
 ةفاضاب ةناعتسالا نود ةنك اسلا فورحلا ةدايزو ةلعلا فورح ىف

 .ىرنو . الثم ةيزيلجنإلا ةغللا ىف لاحلا وه كر ئا وأ لاعفأ

 < ةعونتم ءايشأل ةفلتخم ًانازوأ ةيبرعلا ةغللا ىف يسال نأ كلذك
 ةلادلا نازوألاو ةلآلا مساو ردصملا سساو ناكملا مساو نامزلا مساك
 ليلدتال انيفكيو . كاذ ىلإ امو فرحلاو ناولألاو تاهاعلا ىلع
 .ىف لباقت ىهو (َرَوَد) ةدام انه ذخأنلف « دحاو لاثم اذه ىلع



 ب

 « رواد « روح : أهنم ىرتف غ0 عالماالع وأ 40 1 ةيزيلجالا

 «رادم ءراّود « نارود ءرود ءرادتسا ءرّودت «روادت «رادأل

 تايكلا هذه ىف سيلو . ةرادم « ةراود «راود « ةرود ريدم

 ةعدبملا ةيرقبعلا اهتحانأو ًادمع تءاج اهنإ لب « ًاوفع ءاج ام
 ٠ برعلا ةغلل

 ءامسألاو لاعفألا روص ىف ددعتلا اذه لثم نأ انل حضتي دقو

 رييعتال عسنت نأ نم ةيبرعلا ةغالا نكم دق هانعم ىلع ”لك ةلالدو

 ءامدقلا مولعل ةيماعلا تاحلطصملا نع رسب ىف

 ريكفتلا نكي مل اذإ و , ةظحالملا ىوق ًاسنج برعلا ناكدقو
 صاخ ظفل مضوب هنع اوضاعتسا دقق مهتفل ةعيبط نم ىيلحتلا

 تاذ مألاو « نسملا لجلاف . ءايشألا بورض نم برض لكل

 بولحلا ةقاثلاو « ببحللا نسحب ىنلا شحولاو « رثكلا ءالفألا
 تايمسملا ةرثك نإو . هل عوضوملا هب صاحلا همسا اهنم لكل

 ةةقوم ةقيقد ةججرت ىبرعلا رعشلا ةمجرت' لمحتل وحنلا اذه ىلع

 نازوأ ىلإ اهعشتي ةيثالثلا ةداملف . قاه رالا دح ىلإ اقاش ارمأ

 ىرخألا تايكلا ىف هلباقي ام عم قفتي قطن اهنم لكل ةددعتم
 (زيلجتالا ) نحنف . هبانتجا ىلإ ليبس ال ايعبط ًاسرج ثدحم
 اهاتعم انناهذأب رطخمي ال ءدرحم ىنعم ىلع لدت ةلك انلمعتسا اذإ
 ى موقت الشم ةدوهءادننمو ةملكف . هنع تأشن ىذلا لصألا



 لا ىامدس

 :ةيزيلجتإلا ف سّيلو 5هءاند5 ةملكب ةلصلا ةعوطقم ' انناهذأ

 موقي ىذلا ئداللا لصألاف ةينرعلا ةغللا ىف امأ .:84 الو هناك

 اننأل ءالإ سيل فعضي امنإ و نهذلا نم ىحمت. ال درجلا ىنملا هيلع
 وه ظانلألاب ايما ةيزيلجتإلا ىف ربتعي ىذلاو . ًامئاد هب رعشن
 ناعرسىذلا ىبرعلا اهبزانب ةساحوهو ؛ ىبرملا دنع فولأم ءىش

 ل لاو ىف اهارث ىتلا ةرابعلا هذه لثم لامج كرد ام

 عيطتسن داكن الو . 217 ءزلعمعب ةاعمج اهلععأ نمط هد

 نم ةئيرب ميدقلا دهملا اهب بتك ىتلا ةيربعلا ةغالا نأب لوقلا
 ءامسألل لوصأ دوجو رريتل تعنطصا ىتلا ةفلكتملا تاقاقتشالا

 اذبك هيف غلوب الاثم فرعأ تسلو . ىلصألا اهانعم عاض ىتلا

 مسال ىبرع بتاك هب ىنأ ىذلا جذاسلا ريسفتلا ىف هارت ىذلا

 نم سماخلا حاحالاب (؟6) مةر ةنآلا اهتيعب ف ةرابعلا هذه )2١«

 ل : ىلأي مك اهتجرتو لايند رفس

 تناك اهنأ ليهتالا ركتني ةرابع هذهو « نيسفو ليك امان »
 . اهتباتك ىف لمعت ةموسرع دب تدهوش دقو « ليابب رصق ىلع ةبوتكم
 دجو ليجالل ىرخألا مجارتلاب اهلباقمو ةيرعلا مجارتلا شعب ةعجاربو
 :  ىنأي م وه ةقياسلا ةرابعلا هذه هيلإ ريشت ىذلا ىنعملا نأ

 - لس يل ١ سل 5 هم

 تدحوف نزاولط تنزو ليقت » هاهمأو كتوكلم هللأ ىصحأ انم 0

 . © سرفلاو نييديبلل تيطعأو كتكسلم ٌتمسق سرف « ًاصقان
 ( برعلا )



 2 ص تت

 اذه نإ بتاكلا لاقذإ | ةكسدنوترف ( ع ( وه م معز

 هسالم قرع ناك روك ذلل مبعزلا نأل قزم نم قتشم قتشم مسالا

 ءاسم لك

 هتديقع رصانع نم رصنع ةقئاقلا هتغل ةيلضفأب ىلرعلا ناعإ و

 ةماا ةفقثلا طاسوألا ىف اهوحم دعاوقب حيحصلا مملاو . ةينيدلا

 ةباهن لبق ايومأ ةفيلخ نأ ركذلاب ريدج وه اممو . بذهملا لجرلا

 صلخللا برعلل هسفن ىف امع ةنابولا مطتس مل ةرجهلل لوألا نرقلا

 اهدجن ال ةحقتلا ةيبرعلا ةغالا نأ ايفخ سيلو . ءارحصلا لهأ نم

 ءاملع نثي مل اذه نكلو . مالسإلا ربو ةيلهاجلا ءارعش دنع الإ

 ًادوهج راطقألا عيمج ىف اولذبف اهرارسأ مهنل ىعسلا نع نيدلسلل

 اهوأذب ىتلا دوهجلا هذه تسيلو . اهتغالب و اهوحم ةساردل ةميظع

 نينقثلا نيب وروألل ايدجم ناك اذإو . ىودجلا ةعدع مهتسارد ىف

 تأ كلذك قرشلا ديفلا نم نإف ؛ نورشيش رصع اوك احي نأ
 نإو . ؟* ةعيدقلا هتفل راث ؟هب قوذي ًاقيقد اسح هسفنل بسكي

 . سوفن ىف هثمبت نأ نع اهباذآو ةيبرعلا ةغالا زجعت مل ىذلا رحسلا

 دعبتو , هعقوتت ال امب كوجفت ةغللا نأ ىلع موقيل اهتساردل نيمطقتلا

 1305- وهو 7/1 0اوور» نوسلكبن ذاتسألا باتك ريتعيو )١(

 اذا جدربك ىف ىف ع وبطملا ]جنون و5 طقوأعتم طوعا ةنلق 505
 لوصولا نكممي نيذللا عقنلاو ةذللا ىلع ةلالدلا ىف نأشلا ليلح ابق ًاباتك
 ةيمالسإلا بادآلا ةءا رش ايهلإ
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 5166 رشابملا مالكلا ةغيص ىلإ ع وزن عم « فلكتلا نع
5061 

 هفاضأ امل ةلثمأ انباتك نم ناكملا اذه ريغ ىف دحتسو

 نييئاصخألا مسو ىفو . ةيبوروألا تاغالا ىلإ ىبرعلا ناسلا

 تالكلا نم ةيب وروألا تاغللا ىف دوجوملا دع اوفرعي نأ مهدحو

 ءايوروأ ىف ةضهلا رصع اهيلع ىمق وأ لجألا اهلجاعىتلا ةيبرعلا
 (ادوسلا ) هظفل ىف بطلا لهأ هلعف امع لاثملا ليبس ىلع لءاستنلو

 هباتكح نم ثلاثلا ءزجللا لهتسم ىف ةرم انيس نبا اهعضو ىنلا

 هوشم في رحب فو 5عتم انه11عمودلن5 لع 5004 . نوااقلا

 ىنعب عدص ةلك نم امص ًافاقتشا تقتشا ىتلا عادصلا ةملكل
 قشنا وأ مسقتا

 ريك لضف نم ةيبرعلا ةغلل امب اذه قوف نونيدم نحو
 ةيمسر ةغل حبصت دكت مل ةغالا هذه نإف « ةاروتلا ةسارد ىف انيلع

 دوهلا ذخأ دقو . ةيربعلا ةخالاب قثولا اهتلص دوهلا كردأ ىتح

 نك ربان نواس د ازا يي لاو ردد
 . ىبرعلاوحنلا دعاوقل مهتثل نوعضخي و ةرجهلل ثلاثلا نرقلا نابإ

 2714 01مطن ىحش دواد ماخاحلا هعضو ىذلا وحنلا ع نإ 9

 ديعب ًاريثأت رثأ ىذلاو « فلأو نيتثامو نيثالثو سمح ةنس ىفوتلا
 دق -- نييحيسملا نيب ةيربعلا ةغللا ةسارد نم كلذالت امف ىدم ا
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 ناك ام ًاريثكو . هتدام نم ًاريثك ةييرعلا لوصُألا نم دمتسا

 تامجرتلا ىلإ هعضو ىذلا وحنلا ىلع مئاقلا هريسفت ىف عجري ماخاحلا
 رشع معساتلا نرقلا رِخ ذنمو . ميدقلا دهعلا تاطوطخل ةدمتسملا

 اهباحر ىف اوسمتليل ةيبرعلا ةغللا ىلإ نوأجلي نوثحابلا لزي م
 نإ و ةيبرعلا نأل ء ةبربعلا ةغللا ىف ةردانلا ْميصلاو تالكلاريسفت

 ؛ بادآ ةغل اهنإ ثيح نم ماع فلأب ةيربعلا نم رغصت تناك
 . دعلا اهصخت ال نورقي ىوغللا هقفلا ةيحان نم اهنع ربكت اهنإف

 اهنع تأشن ىتلا لوصألا قيقح عيطتسن ال ىتلا ةيربعلا ظافلألاو

 اهامتسا لطب غيص راثآ ىلإ فترايحألا بلغأ ىف اهدر نكمي

 ىتلا ةيب رعلا ةغالا ىف ةعئاش ميِص ىهو « اهريغب اهتلص تعطقتاو
 ىتلا تارابعلاو ظافلألاو  دحاو لصأ ىف ةيربعلا عم كرتشن

 ًاعنقم ًاريسغت اهريسغت لهسي « قيقدلا اهانعم ةيريعلا ىف تدقف

 داج ثحاب عسو ىف سيل لجأ . ىبرعلا لصألا ىلإ عوجرلاب
 «ةيبرملا ةغللاب ةطاحإلا نع ىتغتسي نأ مسدقلا دهملا سردي

 لضف نع ةاروتلا داقن ميج اهلوانت ىثلا تاقيلعتلا كل فشكتو

 ةيربعال ةيبرعلا ثارت لازامو « ليجمإلا ريسفت ىف ةيبرعلا ةغالا
 مويلا ىتح ًيقاب

 تامدخ ةيمالسإلا ظنلاو ةبب رعلا ةغللا ةسارد ترسخ دقو

 سويلوب اهنوؤش ىف ةباتكلا نع فقوت نيح ىرقبع لجر
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 ناطلس هتاباتكل لازيال ىذلا ]نآنان5ك 120ءا1 !ةدد5عم نزواهلك

 فارصناب ظحلا اهانأ نكلو . ميدقلا دهعلا ةسارد ىلع مظع

 ىلإ ةيربعلا ةسارد نع اعنقع ج01021865 رهم زدلوج سانجإ

 ثعس نسترب ور تاباتك ىف سملن نأ عيطتسنو . ةيبرعلا ةسارد
 ملاعلا هيلإ ىهتني نأ نكمي امل ايوق الاثم 8دطعاوه» 5سناط

 طنانئتمر» ه5 طع 5عءصناع5 نيبماسلا ةنايد هناتكف . فصنلا

 ءامدقلا نييناعنكلاو برعلا ثارتل ًالماش ًافصو ربتعب

 باصأ ال فسألا انجيبم نأ نود بتكت نأ ريسعلا نمو

 ريسلا ري رحتلا ىلع فرشملا لليمز ةافوب ردقلا انلجاع نيح انياتك

 نيذلا عيمجي ةيصخش ةلص هطبرت تناكدقل . دلونرآ ساموت
 ةحداف ةراسخ هتوم ناك امو ء« فاؤملا اذه رب رح ىلع اونواعت

 هناقدصأ بولق ىف هتوم فاخ دقل لب ؛ بس ةيقرشلا تاساردلا

 هبيصن متي نأ لبق تام دقو . نمزلا رورمب الإ لمدني ال ًاحرج
 ناكو . ىمالسإلا ريوصتلا نع لصف وهو « باتكلا اذه نم
 نأ انرثآ دقو . ارتلجتإ ىف ريظنلا مودعم عوضولا اذهب هماملإ

 لع يعل نونا لصفل قحلم ةدوص ىف كزناك.هاقم ع
 ©7هيلإ ءىش ةفاضإ لواحت نأ

 ريثأت نأ ىلإ راشأ فلؤما نأ ةركفلا هذه دييأت ى ديزي امو )١(

 رطخلا ليلق ناك ىبوروألا ريوصتلا ىلع ىالسالا ريوصتلا



 دل كود

 بيوبت ىف داونز ساموت ريسلا لليمز عم تكرتشا دقو
 ى هلوصق مظعم أرق ىتح لجألا هب دتماو « هميسقتو باتكلا

 ةءارقي نوسلكين ذاتسألا لضفت نيحلا كلذ ذنمو « عبطلا براجت

 ةلأسم لك ىف هيأر ىلإ ع وجرلاب ىل نذأو . ىمم لوصتلا عيمج

 ةميق تاحارتقا نم ىل همدق ام قوف كشلا اهف ىنلخادي

 ىلإ ركشلاب نيدم ىناف باتكلا روص دادعإ .:رعامأ

 ندنرالكة عبطم نم 80+ 8. 1. 7. 710:11 ج؛ه» نتج روث رتسم ا

 ةراعلاو ةيعرفلا نونفلا لصف الخ ايف اذه . ناو عوملو» 2ععوو

 |ىل ةمزاللا روصلا اهافلؤم مدق نيذللا

 'باتكلا اذه لاجم رصحن نأ قفوألا نم نأ انل ادب دقو

 ديدجتلا نإف رضاملا رصعلا ىف امأ . راثآ نم ىغاملا هقلخ ايف

 لك ةيداملا ىنطت اهب « نيملسملا دنع ىنيدلا حالصإلا ةكرح ضرتعي

 عرستلا نم نوكي دقو . قرشلا ىف بدألاو ركفلا ىلع موب
 خيرات انلدي ةهج نف . مايألا هب ىتأتس امب نهكتن نأ شئاطلا

 ةمظنألا هذه ىف نأ ىلع ةيمالسإلاو ةيب رعلا ةمظنألا نم ىشم ام
 انإ مث « جراخلاو لخادلا نم اهباتني ام مغر ةداعلل ةقراخ ةيويح

 لودلا باصأ دق قاطنلا عساو ًاديدجت ىرخأ ةهج نم ىرن

 اذه ناك ارو . ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ىف ةيمالسإلا

 « ةروطخ نم تاريغتلا هذه ام ريدقت ىلع رظانلل انوع باتكلا
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 قطنب صتخمي امف امأ . فطعو ةنل ىف اهوصأ ءارقتسا ىلعو

 ةيويبسألا ةيعجلا اهترقأ ىتلا قرطلا انكلس دقق ةيبرعلا فورحلا
 0 ب م ةيكللا

 نع هيف لصف لك لقتسي -- اذبك باتك ىف دب نكي لو
 . تاعوضولاو صاخشألارك د رركتينأ نم - لوصفلا نم هريغ

 ىف راركتلا اذه لثم ىلإ ريشن نأ نم رثك أ انعسو ىف نكي مو
 7 لصق لك نم هعضوم

 ندذلا نيب ًافالتخا نايحألا ضعب ىف 'ىراقلا ظحالب دقو

 ةقئاشلا مهاوظلا ضعبل ممريدقت ىف باتكلا اذه عضو ىلع اونواعت

 نود ىأرلا ف فالتخالا اذه انكر دقو . برغلاو قرشلا ىف

 نأ نم ”ىراقلا نكن ىنح قيفوتلا هب دصقي ريت هلوأت نأ
 نوكي نأ كلذ دعب هل رسيتي و  هيتيحان ع وضوم لكى ىري

 ؟. هنع ىضري ًايأر هسفنل
 م

 ةياتك ىف اهكلس ىلا ةقيرطلل بتاكلا نم حيضون' كلذ دعب ىنأي )١(
 . ىبرملا *ىراقلا مهي ال حيضون وهو ةيزيلجتالا فورحلاب ةيبرعلا ءامسألا

 (برعلا)





 لاغتربلاو اينابسأ لصف

 هفقأ

 مر ث س١ ع

 ل. 85.2 18 عال

 هيلع قلعو هيرع

 ىس وع نيسع





 لاغتربلاو اينابسأ

 مالسإلا نأب « نابسألا ىرؤم نم ةثيدحلا ةسردملا نمؤت ال
 ع :٠ ال 7 5

 رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف سانلا ناكدقو « اريك ًاثارت فلخ دقت

 « اينايسأ ىف برعلا هبعل ىذلا رودلا ةروطخ ىف ًاريثك نوغلابي

 نإ لب « ًامدق ىأرلا اذه نوريتمي نيخرؤلا ةاقث نإف مويلا امأ
 نوكي نأ اذه لعلو « راقتحالا نيعب هنوقمريل ءارقلا ءايك ذأ

 نم اهنم ريثك و لخي ال ًابابسأ هل نكلو « فسألا ىلع ًاثعاب ًافقوم
 كح خيرات » ىمسلا "'”هيدنوك باتك ىفام : اهنم ؛ ةهاجو

 جتاتنلا اهنمو « طبض ةلقو قيقدت مدع نم « ايئابسأ ىف برعلا

 اهنأ اهدمب تدج ىتلا ثاحيألا تتبثأ متاتت ىعو « *« روطايبمقلا
 ريثأت تحن - نيئحابلا ليم اهنمو . ساسأ ريغ ىلع « ةماق

 ىلإ ءىش لكب عوجرلا ىلإ - ةيكيرمألاو ةيسنرفلا تاعماجلا

 يممل6 - طتوامتتو لع 15 آ0هدته هعمل 0ع 105 )١(

 هيف رك ذب مل « بويلا ريثك سقان باتك و هو قروطعو هت 2

 عيراوتلا نم ريثك ىف أطخأ هنأ ىلإ ىزود بهعذيو ءاهنع لفت ىلا عجارملا
 . ًاريثك--فورعملاىسن رفلاق رستسملا -نالس ىد هيف قتثيالو « اهنيئأ ىلا

 (برعلا )
 . لصفلا اذه رخآب قيلعتلا مجار #



 بلس #سس

 مدع نم ءىش ىف ةيقرشلا ثاحألا ىلإ نورظني نابسإلا نينلؤملا
 ىلع فقولا اذه رييغت ىلإ « ارييرو نيسآ لاثمأ قفوي لو ةقثلا
 ش . ةميق تافلؤم نم هابتك امم مغرلا

 نع ةجيان ىهو « اهلمع لمعت تناك ىرخأ لماوع كانهو

 ةركف تأذن دقق « ةيسايسلاو ةيعاّجالا ةثيدحلا ايئاسأ فورظ

 مالسإلا ىلإ ع وجرلاو « ةيمالسإلا تاساردلا نأ ىلإ بهذ
 ةغالا هققو ىاسألا خييراتلا تالضعم ريسفت ىف ىتالسإلا رسملاو

 . لايملا ىلع موقي رطخ ديلقت اهثعبم هذه لك نيينايسألا نفلاو

 ىنابسألا ىكيرعألا عازنلا نمز ىتح هنوعبتي سانلا لظ ديلقتلا كلذ
 ةياهألا برهلاو وزغلا نم ليوط نرق دعب هوكرت م 144 ةنسأ

 ءانبأ دي ىلع شاعتنالاو حالصإلا ةكرح تأدب دقو . بارطضالاو

 هنايح و7 رانيجوكسسن ارق ملاعتب ةوقتدادزاو « 18 ةنسليج

 ىذلا قيقدلا ىململا حورلا ءاقترا اهتجينن تناكو « اهيف ةيئاشال ىتلا

 . ؟7لاديب زدننم ذاتسألا تافلؤم ىف - صاخ هجوب - ىلجتي

 محاللاك هتافتلا اهيلإ هجو ةيحان لك ىف ريخألا اذه دجو دقو

 ةعومجم « ةيناسألا ةغالا لوصأ وأ 6« ديسلا » ةديصق وأ ةعدقلا

 دجوو ؛ ةيبرع لوصأ ىلإ. ليلد ىندأ نود -:بسنت ءايتثأ

 ءىث ىلإ قفو# نأ لبق ةبدنلا هذه ىلع ءاضقلا نم هل رفم ال نأ

 زكءدمملعع طألوأ (5)  مومعاوعم 0176م )١(



 ايس

 ملا ىأ دادمتسا قوفي لاديي دادعتسا ناك دقو . حاجنلا نم

 داس انه نمو « ( مظعأ هب ةقثلا تناكو ) هيرصاعم نم رخآ
 ىتيتال ىوغل هيقف ىف اينامسأ ةقث نوكت نأ ديال هنأب داقتعالا

 « نيقرشتسملانمملاعي اهتقثنمىوقأ هتساردىلإ اهمانئمطاو « ةفاقثلا

 ريسفت ىف نامورلاو نانويلا ىلإ هاجمالا نأب كلذك موقلا دقتعاو
 ماجمألا نم ريخلل حرأ « ةينابسألا ةغللا هققو ىنابسألا نفلا ىهاوظ
 « الفاغ هسفن لاديب نكي لو « اذه . ةيقرش لوصأ ىلإ ءايشألا هذهب

 ةسارد ىف اهتدئافو ةيبرعلا ةغالا ةسارد ةرورض نع « كلذ مر

 ةلاقلا بتاكن وكي نأ بي رغب سيلف ذهلو « ةيناسألا ةغالا قف
 8هباداه لع ىئايسألا هقفلا ةاع » نم لوألا ددملا ىف ةيسيئرلا
 وه « 1918 ةنس لادبب اهسسأ ىتلا « ااواههن» ةمهه اد
 . ةةجانعا ةعنا» نسآ ليحيم ذاتسألا قرشتسملا

 ىرامتف واو ىسابسلا ٌيرراتلا ف مزمسربا زا

 نولداجي نيذلا نايسألا اهكلسي ىرخأ اليبس كانه نإ مث
 تاذلاب - اوناك نيهسملا نأي لوقلا مو « مالسإلا ثارث ةميقف
 اهف دالبلاب تقاح ىتلا بئاصملا لك ىف ببسلا - ةطساولاب وأ

 نيئشانلا نايسألا ىنرؤم ةريخ نم دحاو بتك دقو . دعب

 نكي مل وأ » : لوقي ىطسولا روصعلا ةسارد ىف نيصصخ ا



 اسنرف هتكلس ىذلا قيرطلا سفن ىف اينايسأ تراسل مالسإلا

 نوكت نأ اينايسأل ىغبني ناك دقو « ارتلجتاو ايلاطيإو ايناملأو
 هب تراس ام لثع اينايسأ ىف تراس رومألا نأ ول ةعيلطلا ىف

 انغ ؛ ثدحي مل كلذ نكلو « نورقلا هذه لالخ ىرخألا مألا

 ًارود اهل مسقو « ايربيإ رئاصم ريغو « هلك ةريزجلا هيف للبإلا

 « ةظقيلاو ةيحضتلا رود وهو « ةنزحلا خعيراتلا ةلزهم ف ًافلتخم

 ايوروأ ةايح ىف ىربكلا هتيمهأ هل رود وهو « لعملاو سراملا رود

 , 29ه ًاريثك اينايسأ فلك هنكلو

 تداع نأ 7١١ ةنس ىف ىمالسإلا حتنلا جياتت ىلوأ تناك

 لوط ىلع تأشن ذإ . ىرخأ ةرم روهظلا ىلإ ةينابسألا ةيصخشلا
 ىلإ ىسلطألا طيحلا نم اينايسأ ل ث ىف دنمت ىتلا لابجلا لسالس

 نمزلا ع ىلعو « نيماسملا ةازغلا ةمواقمل زك |سه « ضيبألا رحبلا

 « سناربلا تارامأو رافتو ةيروت وتشأ كلامم زك ارملا هذه تحبصأ

 ىرخألا نع اهادحإ ًةلرعنم ةريغصلا تالي ودلا هله تلظ دقو

 ماكتلاو ةديقملا : ناتطبار الإ اهعمج ال « تورق ةيناملا ةبارق

 اينايسأ » : ناونمب زثربلا زكناس ساتسألا لقي لاقم سم 0 )١1(
 ليربا - 4 ص 7٠١ ددعلا مباسلا دلجلا « برغلا ةلجم » ىف « مالسالاو

 لصأىلإ مجري 6 رتربلا » بتاكلا مسانأ ءىرافلاىلعىنخي الو 1574 ةنس

 ©. ةةمعاعم قلطو002, سربلا سال ىأ ىننربلا وه ىنرع
 ظووفتتد ١ ءكائادس ( 1؟عايأذدام لع 06لعمأع اال 50ه 0

 [ 4 قررنا 29.



 هذه تناك دقو « ةينيتاللا نم ةرخأتم روص نم ةقتشم تاحهلب

 اهلثم « ةمؤاقالل ةيحيسم زكام اهتأشن لوأ ف تاليودلا
 ًانامز لاحلا كلذ ىلع تثبلو « ناقلبلا تايالو لثم كلذ ىف

 نملك تلوح « ةياهلا ىف مالسإلارطخ مدعنا اذإ ىتح « اليوط
 ذخأ لب « ىرخألا فلاخم ةيحان ىلإ اهرصب ةيحيسملا تايالولا

 هرقا ىف يق تاكيو:: نينو نيح ني أضم اضم براغ
 ةكلمم تناكو . ةرئاغتم ديلاقتو « ةفلتخم تاجمل - اهلاصفتا

 مغرلا ىلع « ةوقلاو ةايملا نم ًاظح ةئشانلا كلاملا هذه رذوأ ةلاتشق

 ةنالث رخآتلا ىلإ اهم ىدأ دق مالسإلاب ايكر اكنحا لوط نأ نم

 تمدقتو « ةيبوروألا "”ةطيسولا ةمظنألا روطت ىف نورق
 كولملا دازو « بونجلا وحم دادرتسالا ةكرح « تقولا سفن ىف

 اهنكسي ىتلا ةعساولا ىضارألا لالتحاب مهدراوم نويحيسملا
2 : 

 ىلإ ائيشف ائيش نولوحتي مهاياعر ذخاو « نودسملا نوعرازملا
 تجتت ىتلا ةيداصتقالا متاتتلا تناكو . ةزاتمم ةيبرح ةقبط

 ببس نكي ملو « ربك رطخ ىلع ىوطنت دادرتسالا ةكرح نع
 رخأ هنأل لب « ًارضم ناك ةرشابم مالسإلا ريثأت نأ اذه

 ةيحيسلا ايئايسأ تاظ دقو . ىداصتقالا ةيحيسما تايالولا مدقت

 1/6601عيو]1 لبياقم لصفلا ذه ىف ةظفللا هذه انلممعتسا )١(
 (برعلا ) ةيريلجالاب
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 نأل ةيداصتقالا مالسإلا ةرئاد ىف ةروصحم نورق ةسمخ ىدم
 ًاراكتحا ةراجتلا تناكف « بوتجلا نم اهب فحب مالسإلا

 اينايسأ ىف ةيحيسملا كلاملا تلظو « دوهلاو نيملسلا ىديأ ىف
 تورق ةعب رأ لاوط ةيسنرفلاو ةبيرعلا دوقتلا الإ لمعتست ال
 ةلمع اوكسي نأ نود نيرخآ نينرق ةلاتسثق كولم ثبلو « ًابيرقت
 ىلإ اليم اورعشتسي ملف نيبحيسملا خويش امأو . مهماب ةيبهذ
 تناك أ ءاوس  دادرتسالا ةكرح نأ ذإ « ىداصتقالا طاشنلا

 مامتإل دوهملا لكت فرص دق -- سوسح ريغ وأ ًاسوسحم ًاقده
 مك دادرتسالا ةكرح تفقوت اذِإف « ةييرحلا ةرماغملا هذه

 ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم نم ةعقاولا ةرتفلا ف ثدح

 ىلإ « نغرأب ةرماغلا حور تمفد دقف -رشع سماخلا نرقلا
 فاشكتسالا ىلإ لاغتربلاب و « قرشلاو ايلاطيإ ىف ةماعزلا سمتلت نأ
 اهدوهج ةلاتشق تفرصو ؛ ىسلطألا طيحلاو ايقيرفأ ىف
 نكي مل ذإ ( تانورابلا ) فارشألا بورحو ةيلخادلا تاعزانملا ىف

 . رحبلا ىلإ ذفنم امل

 اليازيإ و دئاتيدرف صخش ىف ةلاتشقو ةنوغرأ داحا نإ مث
 دادرتسالا ةكرح مامتو ةطان مغ طوقس ىلإ ىدأ ىذلا داحتألا كلذ

 فاشتكا هيف ثدح ىذلا تقولا سنن ىف ثدح « 14505 ةنس

 اينايسأ ناكس رصانع ىوقأ هرودب ثداحلا اذه فرصف « اكيرعأ



 دس هب سس

 ثدح ىنلا دوهلا درط ىتل دقلو « خيي راتلا تارماغم ظظعأ نإ

 : لقلي ل نيح ىف 5 نييحيسما خخ ويش ىدل الوبق ةنسلا هذه

 اوقتتعا نيذلا نايسألا نوملسملا مو ) *' نييكسي روملا جارخإ 5” ا 260 :

 امو «:نييحيسملا ناكسلا ةيبلاغ نم ًاديبأت ( ليبس ىأب ةيحيسلل

 عباسا| نرقلا لهتسم ىف لمعلا اذهب تمرح دق دالبلا تناك

 « ةدحاو ةمقد اهعارز نم فال ةعضب و ةرهملا اهعانص لكر شع

 . لالحعضالا نم رفم اينابسأل نكي م
 « لقألا ىلع ةدحاو ةدئاف هل تناكن يلسلا راوج نكلو
 وحب ء ع ع

 نم احور ةفاقثلا نم ظحلا ةليلقلا تايلقالا دنع دجوأ هنأ ىعو

 نييبيلصلا دج انيبَف ء ىطسولا نورقلا ىف اهدوجو ردن حماستلا
 سال ةعقوم ىف رصنلا ىلع نماثلا وسنوفلا اوناعأ نيذلا نييسنرفلا

 انيح نيطخاس هنع نواختي 199+ ةنس "”ازولوت ىد سافات
 ةطانرمت طوقس دعب اينايسأ ىف اولظ نيذلا نيماسملا ىلع قلطي مسا )١(

 ىرقل الإ نيدملا نيخرؤلا نم مهنع انئدحم ملو ء 1١45517 ةنس رباني ؟ ىف
 نايسألا كح ىفاومقو نيذلا نيماملا ةيبلغأ تئبل دفلو « بيطلا حمت » ىف
 نم ممداهطضا أدب دقو ةيسنلبو ةنوغرأ ىف اهرثك أ ناكو اهنيدب ةظفتحم

 املو - تاونس عبسي ةطانرغ طوقس دعب ىأ - ١455 ةنس ىلاوح
 هذه ةجيتن تناكو « تاراثيلا لابج ىف اهتروث ترجفنا سمألا اهب دتشا
 ةرع تراث مث < ايايسأ كرت وأ ةيحيسملا قانتعا نيب تريخ نأ ةروثلا

 ًاريخأو « ةديدع نينس دعب الإ اهتروثأ دمحم ملو ء ١534 ةتس ىرخأ
 رحبلا ريعق « اينايسأ نم مهجارخاب كلاثلا بيليف حرص ١648 ةتس ىف

 ( بوعلا ) نويلم فصن وحن مهنع

 تأدبف اتايسأ ىف نيطبارملا ةوق تلحمضا ١7١ ةنس للاوح (؟)



 مسح لقي مس

 ىاثلا وردب ىرت انب اذإ « قفرب نيبولغملا نيذسملا لماعي هودجو

 نم ًاددع ىرتو « ةقدانزلا '7نييتسنجيلألا برح ىلع توع

 هنومدختسو نياسلا ءالب مهستنأ نوطيحم ةلاتشق ماكح

 نوعتمتس و « نيله نييقيسوم ىلإ نوعمتسي و « نيفسم نيس نبع

 عم ةينيدلا بورما رارمتسا نكلو « ةيمالسإلا ةفاقثلا ىفام ريخب

 جتنو « ىعألا ةياهن ىف ةرارم اهدازو ةينيدلا ةفطاعلا لعشأ نيهسلا

 ةلودلا اوذهتأ ندحوملا نكحلو « بونجلا وم مدقتت ةيحيسملا ىوقلا 7
 ًاراصتتا ةلاتشثق كلم ىلع اورصتءاو ةريزحلا هيش ىلإ اوربعو ةيمالسالا
 ماقو < سعألا همهأ ثاانلا تنسنأ ايابلا ريخلا غلب املق : م ١١526 ةئس ايهاب
 دقل تح نييحيسلا تاوق تدحتاف , نيماملا دض ةباعدلل قاطنلا ةعساو ةكرحمب
 نمو ةيبرغلا هيبيلصلا برحلا هذه ىف كارتشالل نوريثك نويسن رف ءارعأ مدقت

 .كلم امهيلإ مضناو ةلاتشقو نويل اكلم اهماوق ةيوق ةيحيسم ةهبج تنوكت انه
 ىلع اورصتني نأ كلذب اوعاطتساو « نييحرسملا ناسرفلا نم ةريبك ةفئاطو راثأت
 ناسرفلا ءالؤه ىلإو ء م 985 ةنس ازولون ىد ساقا' سال ىف نيدحومللا

 ( برعملا) دئرت رتلا ريشي ةعقاولا كلت ىف اوكرتشا نبذلا نيسنرفلا

 رضع ىلاثلا نينرقلا ىف اسرف ىبونج ىف ةقدنز ةكرحب تماق ةعاج )١(

 زكص رم ةكرلاهذه اهيلإب سنت ىلا 6 ىلا » ةنيدم نكت لو « رشعكاتلاو

 نم اهيلع قلطأ مسالا اذه نكلو « زولوت ىف اهزكرم ناك لي ةكرحلا
 ىلإ ةبسن 8017جعو جروبلا نومسي دقو < رصع ىتاثلا نرفلا رخاوأ
 « الرف بونح ىلإ اهتملقتتا دق ةقدنزلا نم نوللا اذه نأ نظي ىلا ايراغلب

 اهيلع ءاضقلل اهتاوق هيجوتي ةسينكلا تعراس تح دتعت مهتكرح دكت مو
 ملف ةكزملا رزأ اودش بونجلا ءارمأ نم مثريغو اينناتيكا ءارمأ نكلو
 شويج نم اهئاوق لك هيجوت نم ادب ةسينكلا دجم ىف ء ةعرسب دمحم
 .ىلاوح ًاماغ مهتكرح ىلع ىضفت نا تعاطتسا تح شيتفت ماحتو تاروكنمو
 ( برعلا ) . رشع كلاثلا نرقلا فصتتم



 مسا 8 لم

 ةوقلا نم اوغلبي ل مهمأ ىتح نيدلا لاجر دعاس دتشا نأ اذه نم

 .ةضبقىف دالبلاتعقو ذإ « اينابسا ىف مهغلبم أبوروا دالب نم دلب ىف

 .نإ » ليق ىتح ىناثلا لحلا ىف اينابسأ ملاصم تلزنأ ةيسنك" ةيلقأ

 .« ةيكيلوثاكلا ليبس ىف بعشك اهتمظعب و اهتيرحب تحض اينايسأ

 ميمست هوم ىف نأك سادنألا ف مالسوإلا تام اح » ْ

 :(ذهل نيتسررف اطةس نأ البازيإو دنانيدرف ثبلي ملو « اينايسأل

 كلرتب اءدبف « نارعشي ال امو يمصلا ىف امدالب اباصأق ٠ مسلا

 « ةنوغرأو هلاتشق كولم هيلع جرد ىذلا ىدياقتلا حماستلا

 .نأ الواحو ءاهلويمو ةيسنكلا ةيلقألا راكفأ امهيلع ترطيسو

 .ىلإ ةينطولا ةدحولا لوحتب ىرعلا ىتككفملا امهبتكلمم ادحوب

 هقيرط ىف ىناثلا بيليف راس . ةيسايس اهنم رثك أ ةينيد ةدحو
 دئاتيدرف ةسايس جرخأف « ًاديدش ًارتأت ةيسنكلا ةيلقألاب ارثأتم
 .قتقاو ء فخسلاو بصعتلا دح غلب ىتح اهدودح نع البازبإو

 ةرهز ىلع نورق ةعضب ىف اوضق ىتح كولملا نم هعبت نم هرئأ
 .ىذلا لوبقملا ديحولا ثارتلا ىه تناكىتلا « ىناسألا ركفلا
 كلا اينايسأل مالسإلا هتلخ

 .تباثلا امأ . ناسإلا ىرؤم نم نيثدحلا ىوعد ع كلت

 [كاودام لع (0ءءالعمأع الآآ دم 70 2 28 ظمرلأ ١١(

 ١555 ليرعا 8 ص ال٠ ددعلا عباسلا دلجلا برغلا ةلجم 1029.



 دس وال

 حزرت ابوروأ تناك ن يح ىف هنأ وهف كشلا هيلإ قريال ىذلا
 اوماقأ دق نايسألا نوملسملا ناك« داسفلاو لهجلا رين تحن

 ايتنايسا تيبعل ذإ . ةمظنم ةيداصتقا ةايحو ةرهاز ةراضح

 + رجستلاو ةبللاو لجلاو نقلا روطت قف امه ًارود ةيمالسإلا
 ركفلا مالحأ مفرأ ىف ريئأتلا اذه ىلت ىتح اهريثأت ةرئاد تعستاو

 ىنيوك الا اموت دنع ىأ ء رشع ثالثلا نرقلا ف ىحيسلا

 ةريخألا ةرل - تقولا كلذ ىف اينايسأ تناكو « ىتتادو

 . اب وروأ ىف رونلا لعشم - خييراتلا ىف
 نأ ىلع سانلا جرد دقل * لمتلا ولع ناك وت « نكلو

 اهف ةيمستلا هذه لثم نكلو « ب علا وأ 6 * روما » مومسيإ

 اينايسأ ىلع ةقفوم ةلمح لوأ دناق دايز نب قراط نأل « ريبك زوجت
 ذإ « هياحصأ عم ناكك لذكو « ًايرب رب ناكل ب ايرع نكي م
 برعلا نأو فال ةعبس اوناكر ب ربلا نأ ةيخم راتلا رداصما ركذت

 نكست ىتلا رصانعلا ىلع ةيجيرفالا بتكلا ىف قلطي شماغ مسأ 0 )١(
 اوناك ةيقيرفإ لاعث ناكس نأ ذإ « قينيف ظفالا لصاو « ةيقيرفإ لامش

 ةينايسالا فو 2[ثودنورور قيرغالا دنعو قة هننرز نامورلا دنع نومسد
 نيماسملا ةارغلاو برعلا ىلع مسالا اذه قلطأ مث نمو < ]1/100 وروم

 ةسوروألا تاغللا لكىلإ ىنعملا اذهب ةملكلا تلقتتا دقو « انايسأ ىف اوناكنيذلا

 . ةادبرعو ةيناملألاو خإوورو ةيزيلجتالاو ة[هبعمو ةيسنرفلاك
 اودرطقح اينايسأ ىف اولظ نيذلا نيماسملا ىلع دادرتسالا رصع لاوط تفلطأو
 لصتي اهف »2 ملسم 2 ىنعم ةملكلا تنذخأ دقو « م ١56٠٠ ةنس ًارئاهم

 ىالسإ ىأ 8600:ةو]و لثم تافص اهم تغتشا مث نمو ةيقيرفإ ىلع لامعب
 ( برعللا )



 ىلاتلا ماعلا ىف تابقأ ىتلا ةوقلا تناك تالذكو « ةئامثالث اوناك
 مع

 فاتخمنم ) برعلا نم اطيلخ « ريصن نب ىموم عم م/17 ةنس

 روسيملا نمو ءربربلاو طبقلاو نييماشلاو ( برعلا دالب ءازجأ

 ةرشابم حتنلا دعب اينايسسأ ىف برعلل ىبرقت عيزوت ىلع فوقولا
 دالبلا ءامسأو ةعدقلا قئاثولا ةساردب « ليوط نمزب هدعب وأ

 مهعم نوحافلا لمح دقو . ( ةيسنلب ةكلمم ىف ًاصوصخ) ةثيدملا
 سننب اينابسأ ىف اهلمع تلمع ىتلا ةيلبقلا مهتامرصخو مهءامسأ

 رسأ تلخدو « للصألا اهطوم ىف اهب لمعت تناكىتلا ةرارلا

 قب نم ضعب و اهرثك أ كرت اذهلو مالسإلا ىف ةيحيسم ةريثك

 . ونب وأ ىنب ةملكي ةب وحصم اهءاعسأ ةيحيسملا ىلع اهنم

 زيزعلا دبع جوزت « نييحيسملاو نيملسملا نيب جوازتلا رثك
 وهو يا ةلئاع نم هلا خداَق نم هريغو ريصن َن ىسوم نبا

 ليجلا تابمأ تحبصأو « ةيطوقلا اينايسأل ىطرش كلم رخآآ
 ودم حبصأو « تاينايسأ - نييحيسم وأ نيماسم - ىلاتلا

 دقو اينايسال ىعرش ىطوق كلم رخآ وه اكدو وأ ازتو )١(
 بحأ اينايسأ ىلع برعلا لبقأ اهاف « هدالوأ درشو شرعلا ىلع قيرذل هبقعا
 ةازغلا دص ىف هعم كارتشالل مثاعدق ازتو ءانبأ فطع بستكي نأ قيرذل

 قيرذل مزهما املف « لاحلا ةعيبطي ةبغر ريغ نع نكلو ةدعاسلل اومدقتف
 نب زيزعلا دبع نإ لب « مثءافلح اوراصو برعلل ازتو ءانبأ منا « لتقو

 تناكف معناه انوليا ةامسلا ازتو تائب ىدحإ جاوزت ريصن نب ىسوم

 (برعملا) مصاع مأب برعلا وخرؤم اهيمسي قلاىهو ادج ةفيرطةصق اهعم هل



 تسل هس

 .كتئلوأ نم مهئانبأ تابعأ اوذختي نأ ىلإ ليمأ ةيلاتلا لايجألا

 اينايسأ لامش نه نبم ىنؤي ناكى اوللا تاوارقشلا تاريسألا

 نييلع ةدايز نهوذخما وأ « مهسنج تانب نم نهودختي نأ نع

 ةيطرق ىف قيقرلا قوس تالجس اربير ذاتسألا سرد دقو
 ةيلمعلاب نكي مل ةيراجلا ءارش نأ ناتباو« ة:ودعت تارتفاف

 روضحم مت نأ بجاولا رم ناكل ب « اهروصتت ىتلا ةطيسبلا
 ةي راجلا اهلجأ نم بلطت ىتلا باب سألا تناكو ء دوقع بتاك
 .نيبومألا لظ ىف ءاسنلا تعتمتو . رابتخالا عضوم عضو و نيبت

 ةمم ربك أ رابتعالا نم ظحو ةيرملا نم بيصنب سلدنألا ىف
 بوغرملا نم ناكدقلو . دادغب ىف نعيسابعلا لظ ىف هيلع نك

 ءانبأل تابمأ نكي نأ نهنه داري ىتاللا ىراوجلا نوكت نأ هيف
 ألا ىهتناف « نكمأ نإ تايقيلج لب تاواضيب ةفيرشلا رسألا

 لك ىف تاينابسألا عم جوازعلاب ىبرعلا رصنعلا ءافص صقانتب
 « روك ذلا ءابآلا ءامسأ لمحي للظ لسنلا نأ نم مغرلا ىلع ؛ ليج

 هتاق مهن« لجرلا اهلمحي ىتلا ةيب رعلا ءامسألا ددع داز امك هنإ لب

 .نأ كلذ ىلع باوصلا نم سيل « هقورع ىف ىبرعلا مدلا ةبسن

 نييحيسملا لكن إ و ًابرع اوناك اينايسأ ىف نيملسملا لكن إ لوقن

 لناتدم .ظنطععورب آ015ءهماهعاومع5 زا 0مال5ءانأم5. )١(

 هديوأ ]1 مو. 17-25 1120210 28.



 كل

 نمز اورف طوقلاو نامورلا عيمج نإو « طوق وأ انامور اوناك

 ع لايثلا ىف نيينيتاللا طوقلا نيب نورق ةينامث ىدم ًارمتم

 . بونجلا ىف نييسلدنألا برعلاو

 ثلاثلا ليلا لهأ نم نابسألا نيملسم ا ظعم حبصأ
 نيذلا كالذ ىف ءاوس « نيتغل نوملكتي « حتفلا دعب عبارلا وأ

 نيذلا وأ ( تقولا كلذ ىف ةيلقأ اوناكو ) برع لصأ نم اوردحتا

 بناج ىلإ نولمعتسي اوناكف ؛ ىحيسم ىنايأ لصأ نم اوردحتا
 دقو «ةجراد ةينيتال ةناطر ( ةيمسرلا ةغللا ىع تناكىتلا ) ةيب رعلا

 كح ىف نوشيعي اولظ نيذلا نييحيسملا نم ؟'"نوب رعتسملا ناك

 فتييحرسلا' نم ةفئاط ىلع ىطسولا روصعلا ىف قلطت ةيمست )١(

 دقو « ايئابسأ ًايمالسإ بام نولمحيو نيملسملا كح ىف نوشيعي اوناك نيذلا
 نامز تح لدعلاو حماستلاب ىالسالا متملا لاوط نوعتمتي ءالؤه لظ
 ىف بارطضالا بابسأ نم ًاببس اوناك دقو « نيدحوملاو لريطيارلا

 رمح برعتسملا ةروث' اهمهأ نم « ةددعتم تاروثب اوماقو ةيمالسالا اينايسأ

 « كلذك ةينيد لي بس ةيسايس نكت مل اهيايسأ نأ رهظ ىتلا نوصفح نبا
 اوناكف اهسقت ةيطرق ىف لوسرلا ماقم ىلع نوثرتجي ءالّؤه شعب ناك دقو
 لثم نوبصعتم نايهر تاكرحلا هذه ىلا مهكرحمي ناكو نومدعي
 ةينكلا تنلعأ نأب رمألا ىهتناو عانانونو, ق]نوئم ورافلاو ويجولوب_
 ناك قح رشاعلا نرفلا تأي لو ء تاكرحلا هذه لثم نم اهءايتسا اهسمت

 ةفاقثلاب ايوق ًاريثأت نورئأتي اوأدتباو نيملسملا عم قافولا مامت ىلع نوبرعتسلا
 ( برعلا) . ةيبرعلا اوندحمو ةيمالسالا



 جميرا » ىف ىناشوحلا انل ىور دقو « ةجهللا هذه نوامعتس « برعلا:

 « ًامئاش ةينيتاللا ةناطرلا لامتسا ناكف يك 29 « ةيطرق ءاضق

 « ةبطرق ىف تاقبطلا لكن سلأ ىلع ةيراج تتاك اهنأ رهظيو
 : ةيمالسإلا اينابسأ ىف عب رأ تاغلب نوملكتي سانلا ناكمقاولا فو

 ١ - بدألا لاجر ةغل 507 ةعدقلا ةيب رعلا .

 ؟  ةموكملااو ةرادإلا ةغل ... .. ةجرادلا ةيب رعلا .

 ًاعون بحاصي, ىنيد ليترت ... ةيسنكلا ةينيتاللا ٠
 . ٌةدايعلا 00

 نع بلغألا ىف ةذوخأم ىهو ... ””ةينامورلا ةجهللا - غ

 ةرخأتلا روصعلا ىف نسلألا ىلع ةيراج تناك ىتلا ةينيتاللا ةغللا
  ةينالتشقلا ةيسنامورلا تيعس نأ دعب ) حبصت نأ ا ردق دقو
 بناج ىلإ  ىربكلا ةيلودلا تاغللا ىدحإ ( ةينايسألا وأ

 . ةيئرعلاو ةب زيلجإلا

 زة1 وأ مر53 06 105 لنعععو لع ©مهرلوطوب 1 )١(
 ةموأ]د105 350 1مه10001ءغ1013 طال لاناتحدص 12

 . 1414 ديردم : اريبر هل ةجرت عم لصألا رعت ( 82080 1914)
 ةيلاغتربلاو ةينايسالاو ةيلاطيالاك ةدنيتاللا نم ةقتفملا ىأ (؟)

 ( برعلا ) . ةينامورلاو ةينرفلاو ةسنقوربلاو '
 28. 1لعمعملعع طتلدلم, 0عامع5و لعأ دممسما (؟)

 <« ةينايسألا ةغللا لوصأ » لاديب زدننم م 442 ( 88420804 1929)
 . ١5155 دطردم 26



 اه

 هبش لهأ نم نييمألا ىلع ىمألا ءىداي ىف رسعتملا نم ناك

 نم ةروص ةدأب مراكفأ نع نو ربعي فيك اوملعتي نأ ةربزجلا

 كانه ناك معتقلا تبقعأ ىتاا ىلوألا نورقلا ىفو « ةيبرعلا روص

 نع ماب « ًاثيدح مالسإلا اوقنتعا نيذلا نيملسملا نم ريبك د دع

 مالسإلا دعاوق مهنيقات رذعتملا نم ناك نأ ةيب رعلا ةغللاب مهلهج

 نكت مل ءاضقلل ةيب رملا ملكتي ال نم ةبالو نإ لب « ةيساسألا

 .ثلاثلا نهحرلا دبع ناكو « ةرخأتملا نورقلا ىف برغتسملا سمألاب

 ةماعلا تاك ىتلا ةبيرغلا تالكلاب نوردنتي هطالب لاجرو

 هئللذ ىف ةبطرق ىف ناك هنأ « ىناشوحلا ىور دقو . ابنول.عتسي

 لم ناسنإ هقطنيال ميسإ وهو -- 7١2(رئج ) رياني همسا لجر تقولا

 - ةشهدلا نم ءىثب الإ ةثيدحلا ةينايسألا روطتب ماملالا ما

 « ةلزنلا عيفر ناك هنكلو « ( ةيمجحألا ) طقق ةيمورلا ثدحتي

 « ةاضقلا دنع ثلا لمتح ال هتداهش تناك ثيح « هصالخإ و هلل

 ةيمالسإلا ةديقملاب هكسمتو هلئاضفل ةبطرق لهأ ىلإ ًاببحم ناكو
 هتداهشب ىلهيل ةطرشلا هاعد نأ موي تاذ ثدح دقو « ةينسلا

 هفرعأ آل ىننإ » : ةيمجألاب لاقق « ةاضقلا دحأ دض ةيضق ىف

 م « . . هنإ هنع نولوس سانلا تعم ىنكلو - ىضاقلا ىأ -

 هل ةرغصم ةغيص هب قطنلا هزوعأو هعمس ىذلا ىبرعلا ظفال لمعتسا

 )١( الومونع دس 0أنعمع .



 تلقن انيح ايظع ًارورس ( هللا هحر) ريمألا رسق « ةيمجعألاب.

 نع ردصتل ةماكلا هذه لثم نكت مل » : لاقو لجرلا ةلك هيلإ

 ىضاقلا درطب ىمأ مث (©2ىدص نع الإ نيمألا لجرلا اذه

 . لالا ىف

 : ٌصامس ربا فاَقْتلاو ,روب رعتسملا

 مو « ىتابسأ لصأ ن اينايسأ ىكلسم نم مظع ددع ناك

 نسلأ ىلع ةيراج الو ماع هجوب مهنلا ةلهس ةيب رعلا ةغللا نكت

 اينايسا ةيبرع ىسدقلا وهو قرشملا نم تاس فصو دقو « عيجلا

 نو لع تلج نو لا ليوا مقللا بنس ةنياو ام
 فن. نوقثملا ناك اذإ هنأل ء درطم ون ىف ناكم السإلا ثارثآ

 ناكو « ةيمأ ةيبلغألا تناكدقق « نيتغل نوثدحتن نيب رعتسملا
 نأ نولضني ةباتكلاو ةءارقلا نوعيطتسي نيذلا « مهنم نوليلقلا»

 ةفاج ةغل ةريخألا هذه تناك ةينيناللا ىلع ةيبرعلا اولمعتسي

 ىنيتاللا بدألا ناكو « ةيبرعلا ىلإ تسيق اذإ ةباتكلا ةبعص
 ةيطرق ىف اندجو اذإ نذإ ةبارغ الف « لاجلا نم ًاولخ لوادتلا

 ل. 1[1طعمورب 10م كاب 2 118 دمل قعدطتأع اعين )١(
2097 

 سصتلا قو ١١م ص ١4 ص ةهيلإ راثملا رد_صملا سمت اريير نالوح

 . و1 ىلرعلا



 ىلع مهنؤي ام ردقب مهناعإ ةلق ىلع هتيعر بنؤي ال ًاسيسق

 مث « نيسيدقلا ءابآلا صصق ىلع نيب رعلا رثتلاو رمشلا مهليضفت
 بتكملا جا جارخإ حبص أو « قرولا ةعانص اولخدأ نيملسملا نإ

 . ةيننئاللاب اهحارخإ نم ةققن لقأو عرسأ ةيبر رعلاب

 فتدللا رثك أ ىداليملا رشاعلا نرقلا ىف ةطرق تناك

 « ملاملا باجعإ راثم نيملا كلذ ىف تناكو « ةراضح ةيب وروألا

 ةلاحرلا ناكو --- ناقليلا تايالو نيب انيق لثم كلذ ىف اهلثم --
 ةنيدملا رابخأب ةبهرلاو عوشحلا نيب نوعماستي لامشلا نم نومداقلا
 غلب و . روهمجلل مامح ةئاعستو بتكلل ًاراد نوعبس اهب ناك ىتلا
 « هنولشرب و راثانو نويل ماكح نأ ةنيدلا هذه نأش عافترا نم

 سدنهم وأ حارج ىلإ ةجاملا مهب تسم الك اهيلإ نودصقي اوناك

 نأ نم ثدحام اذه لاثمو « ريك برطم وأ راصق وأ ىراعم

 نم هجلاعتل نيدبلا وكناس اهدلوب تدفو راثان ةكلم هذه اتوت

 عئاذ ايدوهي ًابيبط دصقت نأب اهلع ريشأف « ةبطرق ىف ةنمسلا

 ةموكحلا نإ لب بس ًامجان هجالعن كي ملو « هتدصقق « تيصلا
 . ةريطخ ةدهاعم دقع ىف ةكلملا ضوافيل هتمدختسا

 نم رثك أ ةلاحرلا رطاوخ ريثي ناك ىنذلا ىعألا نكلو

 ىلع : "'”ءارهزلا ةنيدم ىف هرابخأو فيصلا رصق وع « هاوس

 قلطأو كلاثلا نمحرلا دبع اهانب . م 457 ةنس ءايهزلا ةنيدم تينب (1)
 ( مالسالا - ل هد قفز
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 تاباتك ىف ىتح -- ودبتىتلا ةنيدملا كلت « ةبطرقى رغ لايمأة ثالث
 حور اهدوست ىتلاو ليوط نمزب كلذ دعب تبتك ىتلا - ىرقللا
 فلأ روصق نم ايلايخ ًارصق نوكت نأ ىلإ برقأ  لادتعالا

 هذه انمايأ ىف نورافحلا رثعي مل ةينبألا نم ةعومجم ىلإ اهنم ةليل
 . 20 ايملا ىراجم ًاريثكو دعت ال ءايشأ ىلع الإ اهنم

 فرفر ىتح ًاماع نوسح ءارهزلا ةنيدم ءاشنإ ىلع ضمي مل
 ضعب وأ « اهتقاقث نأ ةفالخلا طوقس ىنعم ناكو « بارما اهلع
 نرقلا ناك نيبحنافلا لوانتم ىف حبصأ « لاح ىأ ىلع ةفاقثلا هذه

 فئاوطلا كوام وأ ةيمالسالا تاليودلا تاموكح رصع رشاعلا

 مل ةيليبشأ نأ نم مغرلا ىلعو ( 85رعع ك اهتادم ةينابسالاب )
 ىدم اهنوتبي لماع فالآ ةريشع لظ دقو « هيراوج نم ةيراح مسا اهيلعح
 كلذ ىف ةراعلا ررد نم ةرد تحبصأ تع اماف « ةيلاوتم اماع نيرصعو ةسخ

 اهنكسي نه لكل لعل « اهيف ىنكسلا عيجشنب نمحرلا دبع متها دقو « تقولا
 غلبو « ةفيللا ماقم ناك ذإ اهفام لجأ فييملا رصق ناكو . مثرد ةئايبرأ
 دقو « ةيراح فالآ ةتس مضي ناك هدحو ميرحلا مسق نأ هتمظع نم
 ذا باتكلا دحأ كلذ ىلع ءىطخم لف طقف ةنس نيسخ دعب ةرولأ ىف تيرخ
 < 0391١ ةنس ريمسيد 58 ىف سميتلا ىف هبتك لاقم ىف « هيبمون داهامس

 : باتك ىف ىرايعلا اهنف نع ايفاو اثيدح دجتو
 1آ115مودتم-252ط1ع هما 2( 11هلأ052 ةععتطقم طزن ظحسل

 ع. 1. ل طتوطقحبب "ظسازوعامم الاقعدمأتعم ثانعع 1

 ( برعملا ) 1 1 ا
 1515 ديردم « ةيرملاو ءارهزلا انتيذم » وكسوب زيوكساليف ٠ )١(

 1 الءاقكوانعم 80ه5ءم 81عءلتمم ةععقلطتت ا/ كيييينري

 ( 1ةجل30 1912). ااا



 لقأ ( ىعاشلا ذمتعملا مهنم نيذلا ) دابع ىنب رصع ىف نكت

 تناك ةيمالسإلا لودلا نإف « مساتلا نرقلا ىف ةبطرق نم ًاراهدزا

 اهريثأت دتماق « لامثلا ىحيسمل ًاردص مسوأ رشاعلا نرقلا ىف

 ةقاقثلا تناكو « ايسايس هيف تلحمسا ىذلا تقولا ىف ىفاقثلا

 نييرعتسلا ةرغ ببسب « لاهثلا ىف راشننالا ىف ةذخا ةيمالسإلا

 ىلع م1145و ١١5٠ ىماع نيب نيدحوملاو نيطبارملاب نيتقورعملا
 « اينابسأ مي راتىف ةرم لوأل ىنيدلا بصعتلار هظ انهو « صوصملاا

 دحاو نامز ىلع نيقيرفلا دنع هروهظ قفاوتي نأ بيرغلا نمو

 لمحو نيدلل نوبصعتملا رب ربلا بونللا ىف هنلعأ ذإ « بيرقتلا ىلع
 نوميقلا نوب رعتسلا دجو . "”نوينولكلا نابهرلا لامشلا ىف هءاول

 ريد اهبف سسأ « هيدنغرب ةرامإ ىف اسرق قرش ىف ةئيدم نولك ( ) ١

 مضاخ وه اهناو « هيلع تايعاطقألا بامسأل الو ءالبتلل ناطلسال م 41١ ةنس

 مهلالقتساو مهتيناوق ىلع نيظفاحم مهليبس ىف هباحأ ردس دقو « هدحو'اءايلل

 ءء.اهرمأ دسفو تلحمضا دق تناك نأ دعب ابوروأ ىف ةنبهرلا ةمظنأ اوماقأف

 نابحرلا تايه نم مريغ عم نوين ولكلا كرتشيو . نابهرلا تاعاج تيرطضاو
 توعطقتي الو مهفيع اويسكيل نولمسي اوناك مهنأ ىف ىطسولا روصعلا ىف

 لمعلا ليمأ اوناكمهنكلو ءالثم ناكسشن رفلاك لوستلا نم نوشيسيؤ ةداسلل

 هتكرح ىف تكدنب سيدقلا هيلع سن ىذلا ىوديلا لمعلا نود ىركقلا
 اذه ىلاو « ىحيسملا سماخلا نرقلا ىف ةيسنكلا ةمظنألا حالصال اهب ماق ىتلا

 . مالسالا ثارتب مهتقالعو نيبنولكلا رثأ عجري ىريكشتا هاجتالا

 (برملا) 9 ْ ١



 مس #وادل

 « نيطبارملا لظ ىف اوشيعي نأ مهلع ليحتسملا نم هنأ ةيسنلب ىف

 ديسلا توم دعب ”1١١ ةنس ةئيدملا ]ز2282 هنيعت ترجم اينيحو

 تاعامج كلذ دعب ترجاه مث « هلاتشق ىلإ مهلك نوب رعتسملا لقت

 : ( ١184 ) نيدحوملا رصع ىف نيب رعتسملا لاح تءاسو  ىرخأ

 دوهلاو نييحيسملا ءالجإب ًاموسرم نمؤملا دبع ةفيلملا ردصأ ذإ
 اذه نوكي نأ بيرغلا نمو « مالسإلا ىف اولخدي نأ اوبأ نيذلا

 ١٠١9 ىلإ ٠١6 ةنسنم اينايسأ فرب ربلا ناطلسرصع - رصعلا

 ةفاقثلا مالعأ نم نوريثك هيف رهظ ىذلا رصعلا هنيعب وه ًابيرقت
 نايقارغملا ىسيردالاو ىركبلا رهظف « ةينابسالا ةيمالسإلا

 نيدحوملا رصع ىف رهظو « نيطبارملا رصع ىف بيبطلا ىهز نباو

 « ةفسالفلا نم ليفط نباو دشر نباو هجي نبا مموبقعأ نينلا
 ىدويلا ملاعلا توميم نباو « ىسرملا قوصلا ىترعلا باو
 . ةلاحرلا ريمج نباو

 ءانبلا بيلاسأ ضعب مهعم نودعبملا نوب رعتسملا لقن دقو
 ملوقك ) تاحالطصالاو تاداعلا نم ًاناجو سانللا ءايزأو
 001 [آ10ءاتك 52117ءأب تكنآأ 511 طءمأق 7ةلانأعكر 0016 1015

 ن1 كلا

 اينابسأ ىف تدجو ىتلا ةيمالسإلا ةيلمعلا ةراضملا ثارت امأ

 ١54 ص“ شماعىف هيلإ راشلا ردصملا سقت « لادب زدتنم نع ن2(



 زولال ىدوت : س ةبط رق د ( ع لكش )
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 تبا ىتلا رشع كثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف « ةيحيسملا

 تناكو « نييحيسملا كح ىف نيدلسملا عانص نمرييك ددع لوخدب

 ابوروأل هيعارصم ىلع ةيمالسإلا تاساردلا باب حتق اهتجينت
 . ١٠م0 ةنس ةلطيلط طوقس « دوهلا نم ءاطسو دب ىلع اهلك

 +١١ ةنس ةيطرق طوقس دعب ةميظع ةعرسب مولعلا هذه ترشنتاو

 دق مالسإلا ثارت نأب لوقلا اننكمي و « 1؟44 ةنس ةيلييشأو

 فلا ةعانص ثيح نم الإ « ١5959 ةنس ةطانرغ طوقس ىهتنا

 . ةيعرفلا نونفلا ضعب و
 اهبقعأ « ةيسنرف ةمضبن اهتقيس ىتلا ةيبرعلا ةضهنلا هذه

 . ىبرعلا ريثأتلا رصع ىعتتا مش ةيلاطيإ ةضبن

 017 بن رملاو يب رعتسم ا رع عرامتلا ىف

 تكتف رخآ لصف ىف ليصفتلاب ةيمالسإلا ةراملا نف انلوانت

 ةبطرق ىف عماجلا دجسلل نإ : لوقنف عوضوملا اذه لاجإب نآلا

 كولم رصعو « (7ب ش) ©" ةفالخلااو ةرامألا ىرصع لشع

 داليلا تداع نأ دعب نييحيسملا ةعاط ىف اولَخد نيذلا نوماسملا < ) ١

 سسفلا أدب قح اليوط انامز حماستلاب نوعتمتي اولظ دقو « نيحيسملا دب ىلا
 مهلع ترثكو « مهيد رئامش ةسرامم مهملع مرخ ء نايسالا مهلع نوضرحبي
 ةيحيسلا ةعومجملا ىف ءانفلا ىلا اورطضا قح . بئارضلاو ةباقرلاو لالغألا

 ( برعملا) . ايثف اقيش

 ةمقاولا ةرتفلا ىلع اينايسأ ىف برعلا حمران ىف ةرامألا رصع قلطي ( ؟ )



 ةيرفعجلا ىف ةليلقلا ضاقتألاو ةيقايلإ راثآلا هلثمت فئاوطلا
 ءازجأ مدقأو ادلاريح 2 هلثميف نيدحوملا رصع امأ « ةطسقرس

 لثع انني «٠ ةيلييشأ ىف ( 156 مد80 لعا زعوم) رازاكلا

 ةلانرض ىف ىصن ىنب رصع فيرعلا ةنج.رصقو ( ١ ش.) ءارجلا
 . ( ىلوألا باتكلا ةروص )

 صناصخ ناعمج امهنأل انماّتها ناريثي نارخآ نازارط. كانهو

 . نيتجدملا زارطو نيب رعتسملا زارط اهو « ىتايسألا نفلا
 ةراعلا بيلاسأ ىلع ةروث « ىبرعتسملا ةراعلا زارط ىنف

 ةرامتلا زارط ريثأت نم مسي مل هنأولو  هوجولا ضعب نم ةيمالسإلا
 ىوقأريخألا زارطلا اذه ناكن أ ء« سلدنألا ىنونج ىف ةيمالسإلا

 ع 1 مح 52 5 .

 ىراهعم زارط ىلإ هلصأ ىف نيب رعتسملا زارط عجريو . ًامدقت رثك أو
 ١ ا 7 93 9 5 0

 هتذخماو ء مالا١ ةنس ىبرعلا حتفلا لبق اينايسأ ىف ائاش ناك

 ىلإ حتفلا كلذ نم هلاونم ىلع جسنت ايلاثم ًازارط ةيحيسملا كلإمل
 رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ ىف "7 ىسنامورلا نفلا لخدأ نأ «

 مايقو .مه95--0و ه5 5؟ومو#16- م11 ةنس ىنرعلا حتفلا نيب
 رصع وهف ةفالخلا رصع امأ م رصانلا نمحرلا دبع دب ىلع ةرومألا ةفالخلا

 ىعتنتو م11 - م11 ةنس أدبت ىلا ةيسلدنألا ةيومألا ةلودلا. ءافلخ
 كوام رصع وهو ثلاثلا رصعلا اهبقعسيو م ٠١1١5 ةنسو ه8 019 ةنس
 (برمملا) 2. فئاوطلا

 نفلا لالحمضا بقع أمن « ةرايلا بيلاسأ نم ىتف بواسأ وه )١(
 نيطنطسق روطاربمالا رصع ىللاوح لالحمضالا أدب دقو « ةرشابح قامورلا
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 هيف ودبي امم مغرلا ىلع ىطنزيبلا نفل ًايناث اعرف هتإذإ ىف ربتعيو
 ةجودزملا ذفاونلاك ةيمالسإلا ةراملا ىف اهارن ىتلا ىهاظملا نم

 « سرفلا ةودح ةئيه ىلع ىذلا دقعلاو ( ىزات»تعو ساشلا )

 هنأ ذإ « ادج ةفيرط ةقيقد ةلأسم ىبرعلا دقملا اذه خي راتو

 نيبرمتسملا سئاتك ىف لب بسخل ةيمالسإلا ىنابلا ىف دجوي إل
 ىحيسم نم رجاه.نمم ًارفن نأ سانلا ضعب مز دقو « كلذك
 هبش لامش ىلإ هعم بلج -- سسقلا نم مهبغأ ناكو - ةبطرق
 اهنم « كانه ًادوجوم ناك ام قوفت ًاراكفأو بيلاسأ ةريزجلا

 ىتلا ةريغصلا سنانكلا ىف دجم اننأ ليلدي « ءانبلل ةديدج بيلاسأ

 رظانلابسح دقو « ةيطرق ريثأتب دهشت ملاعم دهعلا كلذ ىلإ عجرت

 ءانب ىف ىتخي ال ةبطرق ريثأت نكلو « لصألا ةيطنزيب اهنأ اهيلإ
 ىد لجيم ناس ةسينكح لثم ) ةيبقألا لمع ةقيرطو دوقعلا

 سسقلا اهانب ىتلا ددم ةانودعإ لع عوولدلد ادالاكسإ

 ةبطرق نأ ديب . ( 419 ةنس ةيمالسالا ةعصاملا نم نودورطلا

 ىف ًادوجوم ناكدقملا اذه نأ ىف كش ال ذإ « ًاعادتبا هعدتتت ٌ

 روبقلا دهاوش ىلع هنم هارث ام ليلدب « ىنرعلا حتتفلا لبق اينايسأ

 نوملسلا فرع ام ناعرسو « ىنامورلا رصعلا رخاوأ نم ةيقابلا

 هيلع ىضق ىتح انامز ىهدزا دقو« ةريدتسلا باوبألا هماوقو ( م 000 )
 . 2( برعلا) . ىداليلا رهع ىناثلا نرفلا ىف ىطوفلا نفلا



 ليجلا هريثأت اوفو هردق هوردقو دقعلا اذه نم ةدافتسالا قيس

 اوعسؤتو ءاماءالابقإ هيلع اوابقأف « فرخزلاو ىراهمما هرظنم نحو
 . نامحألا ضعب ىف دقعلا ةحتق فصن اودسو بئاوجلا سيوقت ىف

 تاطوطخم ىف « سرفلا ةود> دقع هيف اب ةبطرق ريثأت ىلجتيو
 8ءههدو انابيل فلؤملل ستايب حورش لثم ) ةبهذملا نيب رعتسملا
 ىتلا ىرخألا ةينيتاللا تاطوطخلا ىف دجوت انني ( و[ [60هدق

 . ةينيتاللا تالكلا ناعم سفت ةيب رعلاب حورمش اهشماوه ىلع دجوت

 لمع ةقيرط ىعف ةراعلا نفل هتمدقو ةبطرق هتركتبا ام ظعأ امأ
 . ةرهاظ ةضراعتم عالضأو « ةعطاقتم دوقع ىلع موقت ىتلا ةيبقألا

 كلذب ىنمنو « ةراملا نف ىف ةيساسألا ةلضعلا لحن ةقيرطلا هذهو
 ةراعلا ىف تعبتا ىتلا ةقيرطلا سفنب كلذو « فقسألا لمع ةلضعم

 . نامزلا نم نينرقي خعيراتلا كلذ دعب ترهدزا ىتلا ةيطوقلا
 ةبطرق ىف تروطتو ترهظ ىتلا ةيرامملا لاكشألا ثبلت ف

 ةينبأ ىف ةصخناو اهارن ثيح ةطسقرسو ةلطيلط ىلإ تلقتنا نأ
 زول ال ىد وتسيرك ةسينك لخاد ىف دجنف ءرجألا نم ةليمج
 ىلإ تلوح ىتلا - ةلطيلط ىف ةعيدبلا تعتونم لع 12 طن

 ةسينك اهلصأ ىف تناك ىتلاو « ىتالسإلا رصعلا نايإ دجسم
 انام ًاسدنهم نأب ءانبلا ةهجاو ىلع شقت انئبني و « ةببرغ ةيطوق.

 قوف ةدودسلا كلئاوبلا نم افص م ه٠ ةنس اهحلصأو اهمر



 اهرد ةسينك ىف ةضراعتم ساوقأ تاذ ةدودسم كئاوو - ( ؛ لكش )





 ا

 ء ءىش ىلإ لصوت ال ىتلا ءاصلا دوقعلا نم ًاقوفصو ناردجلا
 ىف ناك ىناثلا اهلامتسا نأو « اهل لاعتسا لوأ ناك اذه نإ لاقيو

 ةنس ) شتورونو ( © ش 16.0 ةنس ) ماهرد ىتيئاردناك

 ةببحم ةعدب ةفرخزملا هعطاقتملا زلاهدلا تحبصأ دقو ء (8

 . نييحيسملا ةعاط ىف اواَخد نأ دعب نيملسملا عانصلا ىلإ

 زارطلا اوركحتيا نيذلا مث نينجدملاب نوفورعملا موقلا ناكو

 هب مهاسام مهأو زربأ نوكي نأ زارطلا اذه لعلو « ىناسألا ىبوقلا

 . ايناسأ ءاحنأ ميج ىف ةق رقتم ممراث 1 دجوت ذإ « اب وروأ ىف نايسألا

 كات دجم اهفو . زارطلا اذهل ىلصألا نطوملا ىه ةلطيلط تناكو

 ةفلتخم ًاعاونأ مضت ىتلا ؛ رجآلاب ةينبمل ةايجلا ةيسنكلا جاربألا

 فوفص جاربألا هذه ىف ةفرخإلا ماوقو « ةدودسملا كئاوبلا نم

 جاربألا تاقبط نم ةقبط لكى و « ًاضعب اهضعب ولعي دوقعلا نم
 ةنوغرأ فو . ىرخألا تاقبطلا ذفاون نع لكشلا ىف فلتخم ذفاون

 دجاسمللا نع نذ الا لاصفنا اهنع ةلصفتم سئانكلا جاربأ دج

 تاعيب رت نايحألا ضعي ىف اهطغت تناكو « ةيمالسإلا ةراملا ىف

 ليورت ىف دجتو . رجآلاب ىلحم دقو « نوللا قاربلا ىناشاقلا نم

 تايرعلا اهزاتجت قيرطلا ضرع ىف ةينبم جاربأ ةعب رأ عنا
 ًاجاربأ تاهاعوت»4 بوبأ ةملق فو « جريلا لفسأ ىف دقع نم



 سنانك ىف رجآلاب ةينبملا تاينملا دعت كلذكو 20” لكشلا ةنمثم
 ىلامشلا طئاملا ريتعيو « رجآلاب ءانبلل اذج ةليجج جذامت نينجدلا

 نم عونلا اذ ًاعيِدب الثم ةطسقرس ىف نيتيئاردتكلا مدقأل
 سنانكبلا ةفرخزا نومدختسي نونجدملا عانصلا ناكو « ةفرخزلا

 وهبلا ىف ىلجتي مهتعانص لاثمو « اينايسأ ءاحأ ةفاك ىف رودلاو

 اوناكو « ةراجحلا ىداو ىف !هاةهنوه وداتنفنالا رصقب عيدبلا

 كالذ لاثمو دوهلا دياعمو رئاقلا تالظم لمعل كلذك نوبلطي

 عا هممأام ممل تالا ةفورعملا ىنابملا ىف ةاطيلط ىف ىرت ام

 فورعملا رصقلا ىنب دقو «ومرلاب ىف دهام اقعد 15 ظادصعق و

 زارط ىلع هونب « ىساقلا وردب كالملل نونجدم لامع رازاكلاب

 ندلع] ذنم حبصأو ) كلل 0 مدختسي ناكو « نضملاخ ىالسإ

 . ( ًامحتم ةيروهجلا

 ىقسوملاو تاعوسفملاو تايفزخلاو تلا لافشأ

 تونفلا ىف ةروص غلبأ ىف نينجدملا عانصلا غ وبن لحتي

 « تاجوسنملاو راخنلا ةعانصو بشحلاا لاغشأ ىف ىأ « ةيعرفلا

 ةايسلا ٌءاطغلا ةينايسالا فوقسلل ليثمابلك اي وروأ ىف دجوب ال ذإ

 (1) 8عضمعل 8عقتتر 1 /اانل عدم 1هجج عع نأ

 قددعمتت (؟اأ تداسصاأعل ) قوملاو 176 30 53 237 9
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 نينحدملا دنع رج لاب ءانيلا (9 لكش (
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 ماب ةفو رم ةسينكلا فقس انينثتسا اذإ - نيل

 -( اضينأ نيماسملا عنص نم وهو ( ومرلاب ف .عقمعااه طدلدفضم

 . لالا ىف ةديرف هبا دعت اهومنص ىتلا ةيلخادلا اهماونأ نأ كلذ

 هذهو « ةيبرع اينايسأ ىف ةراجنلل ةينفلا تاحلطمللا لازت ال لي
 عيشت ىتلا ( مصااعزو5 ) ىناشاقلا تاعيبرت نم ةفلتخلا عاونأألا

 ءىني اك نيلسلا تافلخم نم ىه امنإ لافتربلاو اينايسأ ىف مويلا

 نويحيسملا درتسا نأ دمب ثدح دقو ( ٠١ ص رظنا ) اهمسا

 شوقنلاو ةيسدنهلا جذاقلاب سانلا لدبتسا نأ ؛ نيملسملا نم دالبلا

 « ( ه ش) ىتاشاقلا تاعييرت نم ةنولم ًاموسرو ًاروص ةميدقلا
 سنانكلا مياذم ىف ةيليبشأ ىف لمعتسي ىناشاقلا ناكو

 ثعبني ءاملا ناك ثيح ) تاراوفلاو طلو 0عو تانيزب رطلاو
 « ( ًامناد ًاممال حبصيو رجآلا لتبيف ضوملا ةفاح ىلع ءاطبب
 دعي ) . بتكلل فوفرو دعاقك ةماعلا قئادملا ىف لمعتسي ناكو

 ىاامأ «( ايلصأ اينايسأ ًاراكتيا ةماع ةقيدح ىف ةماع ةبتكم داجيإ

 5 مسوأ لكشب ةيناشاقلا روصلاو ىتاشاقلا لمعتسا دقق لاغتربلا

 نم اهعيج تنيز ةسينك ظيودد اروثيإ ىف دحنل انتأ ىتح

 . ضيبألاو قرزألا ىناشاقلاب لخاإللا

 ىتابسألا راخفلا ىف اهبتارم ىمسأ ىف نينجدملا ةعانص للجتتو
 قزملا دعب ةاوحلا هريتعي ىذلا « ىتدمعملا قيريلا ىذ ىب رعلا



 ىف ناك هرك ذ دروام لوأو . ةميقلاو لاجلا ىف ةرشابم ىنيصلا
 2« ٠١( 5. ةنس ةيطرقو ٠١ ةنس ةلطيلط ىف) رشع ىداحلا نرقلا

 21164 ةنس لبق «بو:أ ةعلق» ى هتعاتص ىس ردالا ان فصي و

 ةقلام اهو ء ادج نادعابتم ناناكم اينايسأ ىف هتعانصب رهتشا دقو

 مجرتو « رهشألا ىهو ةيسنلب ةكلمم ىف ةاه»ذوع5 سيسينامو

 تدجو دقو «رشع عبارلا نرقلا ىلإ نآلا هنم ةدوجوملا مطقلا مدقأ

 ء ءارهزلا ةنيدم رئافح ىف ةنس ةئامي رأب هذه نم مدقأ مطق

 . بهذلاك قلأتم دعم قيرب ىنايسألا ىبرعلا راخفلا اذملو

 ءرضخلا رفصألاو قلؤالا قرع نولو ىتوقايلا نيب هنول حوارتي
 اهلع تلخدأ مث « ةيطنزيي ةفرشزلا لاكشأ مدقأ تناك دقو

 ًاريخأ نمحتسملا نم حبصأ مث ء ةعرسب ةعب رلا ةيفوكلا فورملا
 (5) ردقلاو ءاخرلا ىأ ادد ةينايسألاب ) « ةيفاعلا » ةلك شقن

 عاتص اهلخدأ ةملكلا هذه نإ ليق دقو « ( ةكربلاو

 مماو ةعطقلا رسكت نأ نم ًارذح « ةلالحلا ظل نم الدب راخفلا

 . ةففاعلا ةلك دجوتو « اهعتاص توم كلذ نع مجنيُم اهيلع هللا

 راخفلا عانص ركتبأ دقو . ريقاقعلا رودق ىلع - صخأ ةفصب -

 مهميلقإ ىف ىرب تابن نم ةفرخزلا نم ىرخأ ًاعاوتأ ةيسنلب ىف

 اذهل تامعتساو « 6« ةاعداهطه ةيناسألابو ةبلاغلا » هل لاقي

 رخآ ىف ةفرخزلل كونرلا اوذخما مث « كلذك بنعلا قاروأ ضرفلا







 ل ل

 ىايسألا راخفلا نأ تبثي ريخألا سعألا اذهو « ( 5 ش ) ىعألا

 ىف رسألا ريك الو ةلداركلاو تاوابابلل عتصي نراك ىبرعلا

 ةلداركلا دحأ راشأ دقو « ”'”اسنرفو ايئاطيإ و لاغتربلاو اينايسأ

 ارق مهنإ » : هلوقب عانصلا ءالؤه ىلإ >ءةه6مع# زنيمشت هعساو

 « ةعانص نم مهمدل ام ىلإ ءارقف نحو « ناعإ نم انيدلام ىلإ

 ىلع هنم لقأب ىبرملا ىنايسألا ريررحلا ىلع لابقالا نكي ملو
 ىلع سنانكلا ىف ةيانعب ظفحي ناكد قف « ىبرعلا ىتايسألا راخفلا

 بئاقح ةدع ىلع ىرب رتناكة سينك ىف رثع هنأ ىتح « صوصملا

 ةدللا ىلإ عجرت « ةيمسرلا ماتخألا اهيف ظنحم تناك ةريغص ةيرب رح

 قايسألا رب رملا نم ةعونصم ىهو ء 14 و 4+1 ىماع نيب

 ةقطان اهفراخزو ٠ اهعنص ةقدو اهديقعت ىف امل ليثم الو ميدقلا

 خيرات مجري و « ىرخأ فراخ ىأ نيبو اهنيب طلخلا نكميال

 رشع قتاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةيقابلا عطقلا نم انيدلام مدقأ

 نرقلا لالخ ةديدج موسر ترهظ مث « رشع ثلاثلا لئاوأو
 ىف هارتام قوفت ةقدو ةراهع ضعب ىف اهضعي لخادتم رشع عبارلا

 رضعلا نع ام. لإ ةريخألا هذه تيقن دقو 6 ةقابلا عطقلا

 نينرقلا ىف نينجدللا نفل رخآآ رهظم ىهو « اينايسأ ىف ىتالسإلا
 . رشع سداسلاو رشع سمالا

 )١( الدم 06 2انأ, ذص 5مدهتوأت قعاب 8اس عن :(
 امعدجتنع ة1امدموعدجأت (1927) همن هعمدتقاع هنن



 دل ا #ءاسس

 ىبطرقلاب فورعملا دلجلا ةعانصب ةبطرق ترهتشاو ”

 ةكرش رابتعا انتكميف أذه ىلعو « (2ه:0ه+ده : ©200هةناط)

 . مالسإلا ثارت نم اءزج لقألا ىلع اهمسا وأ هلووعيةنس ع

 ةعانصلا ةقد ىف ةنا ءايشأ نونجاملا بتكلا ودلم عنص دقو

 ةغاص قفو كتالذكو « ةريخألا تاونسلا ىف دلملا نم لاجلاو

 نداعلا عانص لذب و « ةرهشلا ىلإ نوينايسألا نوملسلا بهذلا
 ضياقم ةعانص ىف بهذلا ةغاص هلذب امع لقي ال ادهج ىرخألا

 ةيداعلا تايجاملا ةعانص قو « اهلع شقنلاو ةاشوملا فويسلا

 لاكشأ ىلع ًانايحأ اهنانسأ لكشت تناك ىتلا ديدحلا حيتافك
 . ةعبرما ةيفوكلاب ةب وتكملا تالكلاو ةلخادتملا فورملا

 اهقح ةيعرفلا ةيمالسإلا نونفلا ىن نأ عيطتسن ال اننأ مقاولا فو
 غلوب دق ذإ « قيسوملا ف كلذ فالخ ىلع سمألاو . ريدقتلا نم

 نيب هاظلا هباشتلا نأ ذإ ءاهف نيملسملا ريثأت ريدقت ىف ًاريثك

 عمست ىتلا كللتو « اينابسأ بونج ىف عمست ىتلا ةيبعشلا ىتيسوما

 نيريثكلاب بهذ ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا ضعب و شك أ ع ىف

 رصحتي امهنيب هباشتلا نأ ةقيقملا ذإ ء أطللا نم ىتش بهاذم

 كلذو ءاهسفن قيسوملا فزع بيلاسأ ىفال عيقوتلا ةيفيك ىف

 سايقو صقرلاب قلعتي ايف ىنخمال ةقالع كانه نأ نم غرلاب
 امم « نيتثيدملا شك اسمو اينايسأ ىف هتاكرلل بسانملا تقولا



 «ا/» ممر ةحوللا





 ىناغأ ىف اهعمسن ىلا ةيذعلا تاهننلا ضعب نأب لوقلا ىلإ اد

 فالخ الو « ةطانرغ نم اهب ءىج دق ساف ةنيدمب نيئقيسوملا
 ةنوغرأو ةلاتشق كوام طالب ىف نوملسم نويقيسوم كانه ناك هنأىف

 انيلإ تلصو اك« انيلإ تلصو مهءاسأ نأ ذإ طيسولا رصعلا ىف
 عاقب نم ءاج نمم مجريغو نييدنلتكسالاو زيلجتالا مهاثمأ ءامسأ

 سيق رصع ىف ) طيسولا رصعلا رخاوأ ىف امأ « ىرخأ ةبب وروأ
 رثك أب - انل اوفصو اك ةبراخما نكي ملف ( الثم ريبكلا اتيه
 ريثك ناك نإ و « قيسوملا تال ىلع نيفزاعال نيصقار نم

 دب ىلع اب وروأ ىلإ مث نمو ؛ ايئامسأ ىلإ بلُج دق تالآلا نم
 ةرائيقلاو 56 !ناع وه دوعلاف « نايحألا نم ريثك ىف نيماسلا

 رةادععاع هع ةطتطاع ىف بابرلاو ( :هقكوم ةينانويلاب ) جانتاقك يع

 ةيلاغتربلاو ههطوا ةينابسالابو « ©” رموش ىلإ ةببحن لا ىهو

 مويلا ىلإ ةر اتيقلا ىلع قلطي ريخألا ظفللا اذه لاز الو « هطععد

 .. لاغتريلا ىف

 تغشا ىرخأت ة ةيقيسوم تالآ ة ةرب ز+لا هبش ىف دجوتو

 نيتينابسالا م3503 و مد5060 لثم « ةيب رعلا نم أه اممأ

 ١١:4٠ ىلاوح ةردنل ىف دلو ىزيلجتا صاش « رسوش ىرقج 0 )١(
 بدألا ىسسؤم دحأ وهو « قئريرتتاك سمعق ذ فلؤم وهو « ةيداليم

 لاوس لو دقو « . بدألا اذه ىف ةميدقلا ةسردلا مالعأ دحأو ىزاجالا
 ( برعملا ) .ما54



 لوح ىتلا جونصلا ىمستو . ةيبرعلا ريدنب ةلك نم نيتقتشلا
 جنص مج ةيبرعلاب جونص حرم ) ةينايسألاب هههه]55 هتفاح
 ىف فورعلا وه ميدقلا ىتايسألا ةسه1اا او ( جنص ةيسرافلابو

 ىهو ؛ةماقتع ةلك نأ ىعراف روتك دلا ىريو « ريفنلاب ةيبرعلا

 ةقتشم (ريغن عج ) صاخشأ ةدع اهيلع لغتشي ةيقيسوم ةلآ مسا

 تاذ ريمازملا ىمستو « رافنأ ىعو ريفنلل عجلا غيص ىدحإ نم

 ( طقساطورب © ةطيفلا ) ةيب رملاب ىفو عدناه ةيناسألاب بئاقحلا

 ةيزيلجنإ ةلك هبشأ ىعو هلافعدفم* مساب ةيبرغلا ةيقيرفإ ىف فرعتو
 ةينابسألا ةلآلا كلذك كانهو « ةيبرعلا ةملكلل ىتاعلا قطنلاب

 م قوبلا : : ةيب رعلا نم ةلطوعم و 21طهعانع مسإي ةقورعملا ةعدقلا

 اثم ةريخألا هذه تلظ دقو « ( طسءعسس» ةينيئاللاب فو )

 فصولاب اهنع ءاطغلا فشكح ىتح رارسألا نم ارس اليوط

 ىف مويلا ىلإ اهيلع فرعي ىتلا تالألا ن 0 فرعو رب وصتلاو
 1,م«طوقهدع لك نأ ىف كشال ًاريخأو « "”ةيسنكشبلا دالبلا

 اذه ريغ لصف ىف ىريس !؟ - لصألا اتيبرع ؟ءهطدع و

 . ةيقيسوم اماقنأ مقوب وأ ىنغي ىأ بترطي بترط نم

 [؟:نلصعب ندلامو ج طماع هأ 11ط5ع 8قكوانعق )١( ش

 ةغالبلا ساسأ ىف وأ طبخلا سوماقلا ىف ةملكلا هذه دب مل )١(

 ( برعلا )
 طووو نع اينايسأ لايغ (؟)



 بسس البال سس

 دالبلا نم نوعي و نودهطضي نويكسي روم ا ناك انيبو

 لاقي نيذلا )رحنلا ناك « رشع سداسلا نرقلا لالخ ايجيردت

 ىف نوفحزي ( 1486 ةنس ةنواشريب ىعألا لوأ ىف اولزن مهنإ
 ءايحألا ىف مهضعي رقتساو « نييكسي روما لحم نولحي و لخادلا
 ملو « لقنتلا نم هيلع اولبج ام نيكرات ةطانرغب ةروجهلل

 ةين 1 ةعانص فرتحا مهمذعب نأولو فرح وأ تاءاند مل نكت

 « نيبكسي روملل فلخ أوسألاحىأ ىلع اوناكو « ةرطيبلاوأ حيفصلا

 اوامجو « بعشلا دنع قتيسوملا لهأ مايألا ىم ىلع اوراص مهنكلو

 سامحو فنع ىف مهتالوج ىف اهنوعمسي اوناكىتلا راودألا نوفزعي

 ىتلا تاداعلا تلاز الو « قيسوملا هذه ىلإ مهمبط نم اهوفاضأ

 مساب نييقيسوملا دنع ةفورعملا فزعلا ةقيرطك نيبلسلا نع اهوثرو

 « فعلا ءانثأ نيعماسلا كولسو ( مز ةيب رعلايو ) همن

 انلدُت ةيقايمذهت لازال ( هللاو ) 01ع! 01 مهحايصب هل مهتمطاقمو

 هدحو ادبي ةرائيقلا فزاع ناك نيملسملا مايأ ثدحم ناك ام ىلع

 دارفأو نيمماسلا سوفن أيت ىتح اليوط ؟ديهمت اقوم « الوأ
 ةيرطملا وأ برطلا لخدي مث « امات أيهت ةمغنلل ةيقيسولا ةقرفلا
 هسفن ضرغال هزي ىآ ةليوط ةحيصب أدين وأ أدبي و « كلذ دعب
 ( 1655 ةنس ىلإ ًايراج لازي ال مك ) أديت وأ ترصلا ةبرجتلو
 رثأ الإ اذه امو « اعل ..اعا1 ليل . . ليل » ىرروهج حاوني

 (مالسالا اسس جاد" ١



 كفا 2١ كفل

 '. ليلل ةاجانم ناك امبروأ « ةيمالسإلا ّمداعلا نم قاب

 : لوقتو انبي ًايهذم بهذنف رخآ اضرف ضرفت نأ اننكميو

 ”١ نيملسملا نيفلؤملاب ترئأت دق ةيب روألا قيسوللا ةيرظن نبإ

 كالذ « ( ىطسولا روصعلا ىف ىرخألا ملعلا ىحاوت نم اهريغك )
 ةرتفلا ىف ةيب رعلا ىلإ تجرب قيسوم ا ف ةينانو ثاحما ةدع نأ

 بتك اهلإ تفيضأو ؛ رشع ىداخلاو نماثلا نينرقلا نيب ةعقاولا

 ىدنكلا ةيب رعلاب اهتك نال ديه الا ب

 ىلع لامثلا نم بالطلا دفو الف « مهريغو انيس نباو ىناراغلاو

 « ةينيتاللا ىلإ اهتمجرت دعب تاقلؤملا هذه ىلع نورهظي اوذخا أ ةيطرق

 فصنلا ) ناوألا اذه ىف رهظت نأ قافتالا بئارغ نمل هنإو

 .تاراشإلا نأب لوقت ىتلا ةبرظنلا ( رشع ىتاثلا نرقلا نم لوألا

 لح ىتلاو « اهنيب امف بسن او « ةطوبضم ةينمز مق ال ةيقيسولل

 . © ةينمز ًايسن قلطلا ءانغال لموت ىتلا ةيرظنلا لحم

 ىنولوكلا وكتارف وه ةسيقلا ىتيسولل هذه عرتخم نإ لاقيو
 قيس وملا نع ثدحتي اذه وكنارف رق نكل و طقصعم 05 010 عمع

 )١( ظدسعر تاانعد 15: طع قعدطتحم ؟ةككاسعمءع .0 .11

 نرد ظاتكممعدنت هانكأءعمأ 1طعمأت ل. 8. 5 لد 1025
0- 2161 .1 

 00و ان1ءكتوصمقسب هآ ا/انكأع ج20 ااطاتكأ ءاقهك 3.0 9(7)

 0. 1927, ةعأاب 27320.



 د منهل

 لبق اهفرع «ليلحخلا» نأ رهظي و . فرعنأ قبس ءىشك" ةسيقملا

 دقو . ( رشاعلا نرقلا ) ىلارافلا كلذكو « نماثلا نرقلا ف كلذ

 مساب تفرعو ةيثيتاللا ىلإ ريخألا اذه هبتك ام مجرُ
 اذهف « لامثلا ييقيسوم نء ريبك رت هيلع علطاو قاما: ةةطاند

 ثدحتي رشع ثلاثلا نرقلا ىف نييقيسوملا خيش نوتجيدوأ رثلاو

 نيذلا نم ىزيلجنإ قيسوم اذهو « سايحب برعلا نيظاسأ نع
 ىمسي نأ ىلإ فرطتي « نامزلا كلذ ىف قيسوملا ةيرظن ىف اوبتك

 : ء ركدذيف ةيبرع ءامسأب ةديدجلا ةيقيسوملا تاراشإلا ”ق
 . (١)ةاصتقملم  .ءامتتنمط زلات

 اعوضوم « رضاخلا تقولا ىف « ىطسولا روصعلا قيسوم دعت

 دقو ؛ ةيمام'ا ةيحانلا نم ادج ًاريققو « ةيرظنلا ةيحانلا نم ًالفاح
 روصعلا قيسوم ىف ةيعاتجالا ىحاونلا » هناونع ىذلا لصقلا عضو

 قيسوملا خير رات ىف دروفسك ١باتكل ىديهتلا دإحلا ىف « ىطسولا

 نإف هلك اذه غر ىلعو . عوضوملا اذهل ةديدج ًاسسأ ء
 تناك « ةسيقملا قيسوملا ةقيرط نع تأشن ىتلا ةيلمعلا ةدئافلا

 ددع هأرقيل بتكيو فاي ائيش قيبسولا تلمج اهنأل « ةريبك

 هذه لع نكي نأ اد لوقملا نمو امم قونحي ضاخشألا قب

 (ن0مان5دءاسقلع عر 5عقمأمع5و لع الندتعم الاعلان )١(

 26/1 1339 +*و ص١ > ىطسولا نورفا: نم ةيقيسوم تاءاتك : ركيامسك



 ف نييرظنلا نييقيسوملا نم هريغو ىلاراقلا لابي رطخم مل قيسوملا

 قبطي نأ رطاخ ىلع مل رطخم مل هلملق ىردي نمو '. مالسإلا
 ريغتلا ثيلب الو . هنلعأ نم لوأ مه اوناك أديم لاهشلا ويقيسوم

 ١4٠ ةنس ىف عضي مدير نم بهار اذهف . ليلق دعب رهظي نأ

 «أأعم دارفأ ةتس هينغيل 5نهدع# 5 1ءتعم 1م همسا ايقيسوم ًارود

 نوكت نأ زوجي ىتلا عاضوألا ىلع هب جرخي هنأل « هنامز هب قبسيف
 ىف هنامز ىف سانلا ابلع فراعت ىتلاو « ًاريثك برعلاب ترئأت دق

 كزم يكحلا وسنوفلا هم#عدم تابتغأو رودايورتلا ىناغأ

 .( ١؟م ىلاوح ) ايناسمأ

 ريلاهترملاو يئس ولا نيتغللا ىف دييرعلا افلا

 « مالسإلل هب نيدت ام ىلع اهتفل نم غلبأ ليلد اينايسأ ىف سيل

 ةغصب ددصلا اذه ىف ةقلاملا بنحتتلو رذح ىلع نكتلف اذهلو

 ايناسأ هب نيدت ىذلا نبدلا ىدم ردقن نأ ميطتسن ىتح « ةصاخ

 ةينيتال ةحمل كانه تناك . ناكمإلا ردقب ةقدلانيمزتلم « مالسإلل

 « ىتالسإلا حتفلا ابف ثدح ىتلا ةرتناا ف نوكتلا ىف ةذهلا

 موب ىف ةعئاش تناك ىتلا « ةرخأتملا روصعلا ةينينال نع ةردحنم

 مدقت امف اهانيأر ىتلاو « ةربزجلا هبش لهأ نسلأ ىلع مايألا نم

 نمزلا ورمي و « نيةسملا ح ىف أوناك موب نييحيسملا نيب ةلوادتم



 مسا هاا

 مذه تاخد ؛ بطاخنلل ةغل مهسقنأ نيماسملا نم فئاوط اهتذختا

 ةيبرعلا نع تالكلا هذه ذخؤت لو « ةريثك ةيبرع تالك ةجهللا

 ةينيناللا تاحهللا هذه نأ اهوخد ببس ناك امنإ و ةرشابم

 تناك ىذلا تقولا ىف ةنورمو بارطضاو قلق ةلاح ىف تناك

 . ةريزجلا هبش ىف ةيبرعلا ملكتت بوعش هيف
 « بلغألا ىف ءامسأ « ةراعتسملا ةيبرعلا تالكلا هذه

 لازال لب ال ناك ىتلا ءايشألاو راكفألا عاونأل تايمسمو

 ةينايسألا ةغالا ىف ةيبرع ءامسأ - تالاحلا هرم ريثكى امل

 : وحن ةثدحلا

 قدنف : ةيب رعلاب ىعو لّزن ةيئاسألاب اهانعم :هدفد

 ةيوحاط: » » زيخم و » 11

 .اهي رعت 2: 0 ١ رعس 00 ,(» 2052

 ةيب رعلا ىلإ ةيناسألا ةماكلا راعتست نأ « ةدعاقلا تناكو

 ةادأ اهلإ نوغيضي مث « ةيبرعلا ىف اهب ةلصتملا في رعتلا ةأدأ عم

 0 :.كلذ نم ةلثما كيلإ و « ةينابسالا فيرعتلا

 ©!ةجاحلا ةيب رعلا نم ةرهوجلا : ةيناسألاب اهانعم [2 لاق

 زرالا 2 2 زرالا 2 2 عءأ 2

 ©21132-1] : رفع سداسلا .نرفلا يف ةلمعتلا ةغيبملا تتاك ' )١(
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 :لاقتلا » هو زابحلا ىص » »  هأ ةصسوعملاو

 لاملا ىأ

 -نوريعتسي ال اوناك موقلا نإ لوقت نأ ىلإ ةجاح ىف انسلو

 امنإ و « ةباتكلا ىف لمعتست تناك ىتتلا ةعيدقلا ةغللا نم ظافلألا

 لمعتست تناك ىتلا ةجرادلا ةيبرعلا _١رم اهنوريعتسي اوناك

 ىف ماللا نإف قطنلا ثيح نم امأو « اينايسأ لونج ىف بطاختلل
 فرح لوأ ىف ةنيعم تالاحف خدت تناك ا لأ فيرعتلا ةادأ

 هلئامي رخآ فرح اهنأك قطنتف اهلت ىتلا ةملكلا ىف نك اس
 : كلوقك

 ملا .٠ 5300113-3043] , 5301118-35 م 31-112

 اهلاح ىلع قبت فيرعتلا ةادأ تناك لاوحألا هذه ريغ ىفو

 جاوتططد و 21 -طهزد : لاقيف قطنلا ىف

 ةنس ىف عبط ىذلا 560:0 4ع خاءهلد وردب رشبلا ناك دقو

 بتكم « ةطانرغ ىف ةيبرعلا ةيماعلا ةغللا نع نيباتك

 ديربو عه «©05 سمرك أو « تيبلا اهم ديربو « راذلا »

 :. نيمقلا اع

 نأب لوقلا ىلإ مالكا اذه انب ىضني نأ ىنبنيال « نكلو



 تماد ام ىبرع لصأ ىلإ عجرت رهظلا ةيبرع ةينابسأ ةلك لك
 ًادبت ريثك اهريغو ةيلاتلا تايكلاف « د1 لأ فيرعتلا ةادأب ًأدبت

 : ةينيتاللا نم ةذوخأم اهنكلو لأب

 ةلكإ اهاتعمو جامنع#م

 عستم قب رط »  ةاقهع02و

 كلس » جاذمتطتع

 زول >» 211612

 ةينانون وأ ةينيتال اهلصأ ىف تناك ىرخأ تانك كانهو

 : لثم ةينايسألا ىلإ تربع مث ةيب رعلا ىلإ تلقتنا مث
 شمشم ىأ 2 قاطو هونع

 خوملاا لئاصق ىدحإ ىهو داطعمءاطتوعم

 ةراعتسما ةينايسألا تالكلا نأ ىه انل صاخم ىتلا ةقيقحلاو

 تايجاحلا مزلأ نم ةريثك ءايشأل تايمسم نمضتت « ةيبرعلا نه

 : لثم ةيمويلا ةايحلل



 دلع مْ م دس

 ةينابسألا ىف اهانعم | ةيئايسألا ةنلكلا

 ىلإ ىدؤي زيلهد 1
220600 

 تيلا

 هلظم - ةميخ | 0

1 ْ 

 ١ بالود | 8

 أ تمم ناننالا ةمضيام | ش
 لح اذإ ةيذن | 1

 ئ ةريصح أ ةداحس ظ 21[

 ْ سود 21-111

 | فطعم | 3

 ا ةلائس | 160

 ؤ فض لأ رحح 200011

 راجنإ أوان

 ىلع لصحي « لصي | ةاءممتقع

 كرج | هلي

 كا 2210
 راعشإ وأ ةرك ذم | ةاطدود# ع 8.

 )١( ناهربلا » ديرب هلعل «

 ( ةينانوب ) ناوطسأ

 ىأ جهااد ( هلظ )

) 0 
 ةبازجلا

 كلا
 لختلا ف عس سةريصح

 جااعطال7 7:2 (: رتا)
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 زنكلا
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 ىبرعلا اهلصأ | ةينابتسألا ىف اهانمم ةيناسألا ةملكلا

 ىتح ىتح | وكم

 حطسلا رغصم ةحيطسلا ؤ وتسم فقس | 62

 ةبقلا 1 م وب ةقرغ | 23

 لماحلا « لاقتلا فر | 3:20

 ةقيط | ةمسق وأ ءىزجي ١ اهطتونع

 ةدخلا ةدخلا | ه8

 (ةناطب) ن م ظ باملج 62

 انبلا | ءانب | ةاطوستا

 3 | نرخ | لسد

 نارطقلا ظ نارطقلا _ةلونناممم ١

 راوع | ةراسخ ] 22

 نطاب | قيرطلا ىف رحح | 2

 (©ردمز ةينانوي) ةقاط | رك اذتلا فرسس لح 13 ١

 ىصوألا ذقنلا 2ع

 نالف هعساام | ةناحمم

 مسولا ىفو « ةيمويلا ةايملا ىف لاهتسالا ةريثك تالك كلت

 .ترقلاو كانه ىجاوضلا نأل « كلذ نم رثك أ ةمئاقلا لوطت ْنَأ



 دل جالا

 هحش ليكي قيرلاو « ةيبرع ءاممأب ىمست هذه لك . عرازملاو

 سيك٠ فصنو ًاسيك ىواسي وهو ؟20©ج2 ةينايسألاب مسي امب

 رشع ىنثا ىلإ همسقيو ؛ ( ةرارغلا ىأ ةقينف ةيبرعلا نم هلصأ )
 نمر راع اع لك ىراسو هاه مه ا كالع سياق

 رخآ الايكم لمعتسي وهو « ( ةينامث أ مز ةيماعلاو ىتامت ةيب رعلا

 ءايشالل (تبب ودردنملا) عب روهو ( ةعب رلاةيب رعلا نم ) 8
 ىتلا تالكلا لك كلذكو « لئاوسلل تانولاج ةعب رأو ةفاجلا

 روهزلا نم ريثك ءامسأ كالذكو « ةيبرع ىرلا ىف اهلمعتسي.

 ةلك كالذكو « راحشألاو تاريجشلاو تاورضحلاو هك اوفلاو»

 تاقتنا مث نمو « هدم تراصف ةينابسألا ىلإ تاقتنا ركسلا

 نم ةذوخام ىهو « ةيبروالا تاغالا نم اهريغو ةيلاغتربلا ىلإ.

 ةينيناللا ةملكلا نم ال هركَش ةيسرافلاو ركس ةيب رعلا ةملكلا

 نيتملكلا اتلكو اينايسأ ىف سانلا ضعب معزي اك ةمعماممس»

 . نيفلتخم نيقي رط نع ةيتيركسنسلا نم ناتقتشم
 ىف ةبوتكم ًاريثك ماسلا اهارب ىتلا زويد« ةلك كلذكو

 ةيزيلجتإلا هريسن» اهنيعب ىع « اينايسأ ىنونتج ىف تانالعإلا

 (« بارش » ةيب رعلا نم ةقتشم مد-5هنطو تأيرشكلذكو ١)

 ىتح ةينايسألاب بتكت زدهم؟ ةريخألا ةملكلا هذه تناكو.

 قطني ناك ةينيتاللاب » فرح نأل د:مد6 رشع عباسلا نرقلا



 ةيلاغتربلاو ةينالتكلا ىف قطني لازي الاكى أ خير راتلا اذه ىتح ها»

 نوامعتسي نولازي ال اينايسأ ىف موقلا نأ تماع اذإ شهدت كلعلو

 ريبعتلا رسفي اذهو « ( هللا ءاشنإ ) هاد3'ةالهط ةبب رعلا ةملكلا

 9 03 ةينايسألاب بتكيب ناك ىنلا هزدلذ مئاشلا ىتناسألا

  ش ول لا + قطنت

 ىف لمعتست تناك ىتلا ىرخألا "” ةبب رعلا تاياكلا امأ

 ةفاحصلا ريثأتب ائيشف ائيش تشالت دقق ةيناسألا ةيبدألا ةغالا

 ةفصب ةيكيرمألا ةينايسألاو « ةينابسألا ةفاحصلا نأ ذإ « كانه

 ةفاحصلا ليم فرعت رو « سيرابب رئأتلا ةديدش « ةصاخ

 مهفتال ةلك لك نم صلختلا ىلإ ممعمده 128م2 ةامسملا ةينيتاللا
 كلذ ىلإ ليما نم ىنئتسي الو « ةلوهسب ةينيتاللا لودلا ىتش

 زيور هينترام هيزوج روهشملا بتاكلا مرهشأ ليلق رف 5

 راعتسما ءاضمإلاب ًاماد بتكي ناك ىذلا ]دو6 ةادعانمعع هب

 ةينايسألا تايلكلا سودماق : ناملجتا . ه.و :و :ىزود )١(
 ىد ل . د ء ( ١855 نويل ) ةينانلا ةعبطلا , ةيرعلانم ةقعشللا ةيلاغتربلاو

 : زاليج
 1]0هودكدتتم ءاتتتم]ن عتنم لع آ35 مهاقط795 «5©50201

 لع هءتععو هرتعداأمل ((:ةددلق, 1886)

 1[. قعملعرلأت طووقنتما3. 1016101712510 0ع ]12

 ءدمكسماو 15 اط هل. (1/12020 1925). 1!

 آ ه]ام15ءار, 8010 عأدعاطط عع 13/ةراعطتتعا» هن1عصاقلل

 1اذءطعت انرذمرءانسعد (11ه1لعاط عع 1927.)



 م8 بع

 < هنم اسنرفل اح رثك أ وهنم اهلك اينايسأىف دجوب الو .ةمورا
 رثاتلا م يع نايسألا باتكلا ءامدقل بلا ديدش ناكهنكلو

 امو « ةداملل اقراخ ًابصخ افرصت ةغللا ىف فرصتق ىلوألا هتئيبب
 ءىلم ملقا ةيسفلب و - اريي.ر ذاتسألاك- ةيسنلبىف أن دق ناك

 « ةيب رعلا نك امألا ءاعبأو تالكلاب و ىرلانوؤشف برعلا تاشنع
 ديد «هدالب صخم ىتلا رومألاب كلذك ملولا ديدش ناك انو

 ذتلب يراك ذإ ًاقيقد ًايهسم ًافصو ةفولأملا ءايشألا فصوب ةيانعلا
 هبشأ تالذ لككل ةجيتت - ىلوألا هتالاقم تءاج دقف « ابئامسأب

 . ةثيدملا اينايسأل برعلا هنلخ امب مظع فارتعاب 1
 تاذ ظافل الل برطي « امح فقثلا ىنايسألا لازب الو

 تاذ ظافلالل هبرط نع لقيال ًابرط ىبرعلا ىنايسألا لصألا

 . نيب رعتسملا رصعىلإ اهعاجرإ نكميىتلاو ىنيتاللا ىنايسألا لصألا
 محالللو ديسلا ةديصق نودشني اوناك نيذلا نولوجتملا نوتغلا امأ
 رثتو « ريبكلا اتيه سيسق دئاصقو « اهنم مدقأ ىتلا ةينايسألا
 نم ةذوخأم اهلك هذهف ليونام ناوج قودلاو يكمل وسنوقلا

 تحزحمأ نأ لعب ةكحطا ىلا ةيلاتشقلا نم ةيفاص ريغ روص

 بمشلل ًاصاخ اكلم ةيبرعاا تاراعتسالاو ةرخأتلا ةينيتاللا اهبق

 ىتأي ال ءىثىأ نع نوضربال نيذلا ءالؤه نأ ولو « ىنايسألا
 ةيسنرفلا تارابعلاو تازكلا ماحقا مهدهج نولواحي سيراب نم



 هدب ٌعهلاسم

 نع هنس لقت نانإ مويلا اينايسأ ىف قبي ل هنأ ىتح « اهلحم

 ىتلا بتكلا دواج ةقيقح ةقيقح عئاسل حرشي نأ هسفن ىضرت نيعب رألا

 هلل وهنأ وأ اهلا ءاعئىأ ويلا ىلإ ىرت ربلا اهمبساي فرعت لازن ال

 ىبجن ىتلاو انوروك ىفكلمسلا تاعئاب بئارضىمستى تلا ئارضلا نإ
 داس هزماهمهجو ساب اكيرمأ نم نيمداقلا نب رقاسملا ةعتمأ ىلع
 ىنيتال مطقم اهيلإ فيطار ةدرتنا ف رخل لل اهنعأن حرا

 . ( داعب ةينيتاللا نم ذوخأم ) ةمععو وه

 نم لماك -- اهريثأت لقي ال « ةيلاغتربلا ةفاحصلا كلذك

 ليما رثأ نع  مالسإلل اينايس ٍسأ هب نيدت ام راكنإ و مده لماوع

 تاك عضب ةغالا هذه ىلإ تالست « ةيملاعلا ةينيتاللا ةفاحصلل
 « دنملا ىف ةيلاغتربلا تارمعتسملا قيرط نع تلقتتا « 9 ةيقرش

 لالتحالا قيرط نعال ىمقألا قرشلاو « ةيقيرفإ قرشو
 تيقب ىلا ظافلألا ضعب نأ دجي اننأ بيرغلا نمو « ىلاغتربلا

 « اينابسأ ىف تضرقنا دق « مويلا ىلإ تقولا كلذ ذنم كانه ةيح

 نم ريثك دجو دقو « قالطإلا ىلع كانه أتت مل اهنأ رهظي وأ

 ةيلاغتربلا ةغالا ىف « ةقياسلا ةمئاقلا ف تدرو ىتلا ةينايسالا تايكلا

 ةينابسألاب ىتح : كلذ لاثم ) روص ةدع وأ ةدحاو ةروُص ىف

 )١( .1031 35120160, 21015ع000, (01هد3210 آئ50 .1 .5

  1919-1متوسطات



 اد عالاسل

 ةيلاغتربلابو 136 ةينايسألاب نزلا او 26 ةلاغتربلاب و 3

 ةيتآلا ةيلاغتربلا ةعئاشلا تايكلاو ) جلا 055

 : ةثيدحلا اينابسأ ىف الصأ لمعتسنال ا

 ىبرعلا اهلصأ لا ا للاغتريلا اهاتعم | ةيلاثتريلا ةماكلا

 ةفيطقلا طاس | 8

 دنعلا ا كرجلا | +12

 ( ةيماعلاب ١ ةقنزلا قيص رم | 21

 5312, ©ءا12 '

 ى ىأ ا لوصحم ظ 2613
 طايخلا طايخ 21122

 تداع دقو ) 5 ةريمجلا

 ةيماعلا ةملكلا
 ةبب رعلا ىلا 21 -لةطلعو بيج حأعأط عز

 ةيلاغتربلا نم إ

 ءارح رمق ملقإ | هلو

 سحلا ١ سلا 211ج

 لطرا ١ ) نرو ( ةسهأعأ

 رم ) لصألا ةسسع كيلذك 5220011 ةلك نأ رهظيو

 .نع ةلوحتم ابوروأ ىلإ تالست ( ةيوتسم ريغ ضرأ ىأ اجرب
 مراجمو ولؤللا ودئاص هلمعتسي ىنف حالطصا فو طوممعم ةلك

 . نويلاغتربلا



 لاقت ملاو اينايسأ ىف كم“ مل يبرعلا ءامس ورا

 سراد رعشتسي كلذلو « ةفاحصلاب نك امألا ءامسأ رئأتت م
 « لافتربلاو ايئايسأ ةطيرخ لمأتي نيح ةبيط ةذل ةيبرعلا ةغللا
 ءامسأل ةب رعم روص ىف ءامسألا هذه نم ةفئاط نأ ع نم مغرلا ىلعو
 ةيبرعلا ىلإ هلصأقف عجرل رخآلا أاهضعب ا ةيقينيفوأ ةبريبيإ

 ةروص انيطعت  اهعونم ىف - اهناف « حضاو لكشب ةينيتاللاو
 « ةري رجلا هيد ىف نوماسملا هفلخ ىذلا رثالل ةشهدلا ريثت ةحضاو

 رابنألاو « ةيلمرلا ”ىطاوشلاو «رزملاو سوءرلاو « لالتلاو لابجلاف
 تاباغلاو لوقملاو لوهسلاو « ةراملا عييانيلاو تاريحبلاو

 « ناولألاو مجانملاو فوهكلا مث راجشألاو راهزألاو قئادخلاو
 دجاسملاو قاوسألاو ندملاو ىرقلاو عرازملاك ناسنإلا تآشنمو
 جاربأألاو نحاطملاو نوصحلاو عالقلاو رطانقلاو « ةفوصرملا قرطلاو

 : ىف رهظت ليج ةظفلف « ةيفارغج ًامالعأ تحبصأ هذه لك
 ]ةطودلعقد» ن لع قو ةامدنع لدطاءن# َْز رملج تنوم

 تاويلقجو ]26219110 وتن وكليج و ]302109225 سايوابجو

 كزذك كانه و 6 ]321266 ريمافج ةلسلسو سأ ارو 016

 وراغلا ربجو 0160:3160 نويلاريجو ©16:دلطن نيملاربج سلس

 ف راطلبج ) رتلاربج لاقي كلذكو ( ةرانملا لبج ) ناطرها هه

 ىلإ ةققوم ةيمالسإ ةل+ لوأ داق ىذلا ىبرعلا دئاقلا ىلإ ةبسن
 نكامأ ةرشع وأ ةعست ىف لتلا ىأ ايدكلا ةلكر هظتو « اينايسأ



 اداع رك ايدوك ىف كلذك رهظتو « هاهدوند ايدوكلا ىمست

 0-21انم كجم و . ةقرونم ةرب زج ىف (قرتحلالتلا) ©يلند عمل

 نيح قو ةلءم:0و ةاعم ىف (ريغصلا لتلا ىأ ىرقلا عمج ىمو)

 ةامسملا ةنيدملل اما تحبصأ دق ( رودي راد نم ) ْرَكَدْملا ةلك دج

 وبماك لد راقدوملاو مر لد راقيدوملا ةاسولننهم عا عن

 نم قتشم 9 رملا مساو اهريغو قلردولمانتن لعأ تقصو

 تاعفترملا ىلإ ةرانملا ظفل ريعتسا دقو ؛ ؟”ةلسدعنروب# ةآرملا
 51ء8ه لع و ةرانملا ىدورس عجم لع خاهعمقتت : ةيتآلا

 ةينايسألا ةملكلا امأ طعرنم لع قادعمدتم ءانيمو ةرصعطقع

 ةلك ىلإ اهلصأ َْق عج رث الق تاماكحتسالا تاف درش ىبعمب 32

 ةادأ ةفاضإ عم ةيئيئاللا ةملكلا ىلإ نكل و ةيب رعلا ةعنللا

 ةقتشملا جامدعمق هلك لمعتست نيح ىف « اهملإ ةيبرعلا فيرعتلا

 سأر ىنعي فرط ةلكو . ىرلا نوؤش ىفرينلا ةيرعلا نم
 ةرب زجلا ةلكو ) راغلا ف رط ) 12داعدع راحلفا ارب ىف "تلمعتسا

 ةلكو © ةريكلاو ( ءارضحلا ةريزجلا ) ةاهععدك ىف انت رهظت

 لحاس ) هاه ىف ةاصفنم دجوت ( ةماق نم أفرع ىنمع ) هلا

 داق لعو صاد ظادسعم و تقلد 83ه ىف م ةلصتمو )لمر

 ظتامت 0ع 13 هلك و ]3 دتقتاقلال و 52:1 ال1ءعقأع

 ءىطاوشلا فرعتو 13 2162 و 106 لع 12 هل [10202و

 اكو نظن 5 « ةآرملا » نم ىعو « ةرانملا نم اهنأ لصألا ف )١(

 (برعلا ) ةحبصملل برقأ وه



 أعرو 1و5 قلووانع5 مسأب و رمألا بصم دنع ةمقاولا ةيلمرلا

 . كفلا نم هله تقتشا

 مسا ىلمرلا رهنلا ىرجم ىتعب « ةلمرلا » ظفل انركحذيو

 نكلو « ةنواشرب ىف ىسيئرلا عراشلا مسا وهو 12 ؟ةتسطا

 ًاريثك الاصتا اينايسأ ىف رابنألا ءامسأب لصتتىتلا ةيب رعلا ةملكلا

 نايحأ ىف قطنتو عابد ةينايسألا ىف بتكت ىتلا ىداو ةلك ىه

 ىداولا ) نبدفةلوسطبتع < كلذ لاثمو ء « داو » ةريثك

 بةللهنباتع ( ةراحملا ىداو ) نتبوفةاةزدعد و ( رييكلا

 ©1120 - و ( رمعقلا ىداو ) 02031 قعقت و ( ضيبألا ىداولا )

 ( ةنيدملا ىداو ) ننقل و( نطقلا ىداو ) ةنءوام

 ىداو ١ 01135011121 ( ةلمرلا ىداو ) 0ندلدمصق و

 ىف ميدقلا اهمسا تقبتسا دق ىرخأ نك امأ دج اب « ( نامرلا

 01303 و (سآ ىداو) 0 تهدةنةمه لثم ةيبرع ةروص

 بذلا ربهم ىأ ( بل ىداو ) 0نو0لةلانه6 و ( ا ىداو )

 ةيب رعلا ىداو ةلك نإف لاغتريلا ىف امأ . ( !نمددو ةينيتاللا نم )

 ( نيندفتدمد ) 0فتندمم لثم نوع وأ نون تحبصأ دق

 (00ءاءاأ5ذ و 1[؟1طآععج 0ع (00ءاوانعمه و 0016ءأأآ35 و

 ظفللاب لاغتربلا ىف تامقنتسماو تاريحبلا تظفتحا دقو

 ماطانعتو كلذ لاثمو ترايحألا ضعب ىف « ةريحبلا » ىبرعلا

 ©( مالسالا ح١ جاد قل



 سم م لا مما

 2 ريو ؛ ظدصقلطنأدع و قلطانا عم و قلطتأءأمو و ةلطانتعو و

 ىنعع ةكربلا ةيبرعلا ةملكلا ىلإ ةاوعءو قاطهءعلاثمأ

 ةيب رعلا ةملكلا ىلإ هاهنا لاثمأو ضوملاو عقنتسملا وأ نازل

 ىنعع هيف ىلإ ةم6وسز لاثمأو « نازحلا وأ رثبلا ىنمع بجلا

 تااز الو « اينايسأ ىف ةعئاش ةيفارغج مالعأ هذه لكو « ةانقلا

 اهبل 02 2 ]د00 لثم ىف ةبقاب ةيسرافلا قدنخ ةلك

 الاب ىمسملا عضوملا ىف ناأك دقو زدمكناألاذ و ]ة50ها3 و

 ةلدافلا ةمقوملا ىف ىطوقلا شيملا ”لاله « ءامسألا هذه نم لوألا

 فور.- عئاش ىسا كانهو « مالا ١ ةنس قراط هب اهعقوأ ىتلا

 .تريعتسا دقو ؛ حاطتدسده هّمحلا نم حاطه: وه ةراح نيعل

 لثم نكاامأل امالعأ تلمعتساو ةيبرعلا لاغدألاو تاداغلا ءامسأ

 ةلك تيقيو ؛ ( ةضينفلا ىأ) ماعدتلق و ( ةياغلا ىأ )ل م

 نجرملاو ( ةيوبشل ىف) قاسدنوءمم ىف ةنثأم ةببرعلا جرملا

 قادما امأ« (اشنمال ىف) ةامهمءدد و ( ةقلام ىف ) ةامدعجعم

 فيرعلا ةنج ) 06عمهدلاع ىهف ىب رعلا اهعساب انركذن ىتلا

 مامنه 6 طمده 0هكنههو ( شتفما وأ ىراملل ةقيدح ىأ

 ريعشلا لوقح مسا ريعتساو « قوسلا ةقيدح ىه 5711912|2 و

 « لاغتربلاق م 00 501 قلمعتساو 3103511 ليصفلا وهو

 ل تايغر راد يسال يدش عز ردا ركشلار



 هه هواش

 ملح و ؛ العاق 0ع 105 هلا260165 ىف لمعتساو ( ءارفص راهزأ وذ

 وأ ءاضيب روهز وذ ةرضحلا 5 اد قيقرتابنوهو ) ( ءاقرطلا ىهز )
 ىلإ همسا راعأ دقق قبنلا امأ ء 12,6 ىلع همسا ( ةيدرو

 6 7 مءءطابءانع د لاغتربلا ف جديد ط مز ءأ موف عمو طتسزو

 ايفارتج ًاماع الع حبصأ م ةيب رعلا ناولألا ظانلأ نمو « 2218 ىف

 مام تناكو ( ءارخخلا ) قاطدمدطعه و « ( ءاضيبلا ) ىاطهن413 لثم

 « ندملا » ظفل نم ىرخأ مالعأ يت ردحألا ىنب كوام

 قاعمنم لع تانصع لثم « هبرقلا » ظل نمو ء ها02060 لثم

 امانا 5 ىرخا أ نك امأ ةعضب و لاغتربلا ق قاءورتو ؟نأابدو

 َّق ًامئاذ ًاناع 6 ةعيضلا » ةظنفل تف" و « ةلويعنو اهل لاك

 «ةنيدم » ةظفل تريعتساو « 81068 ةروص ىف ةريزمجلا هيش

 ةاءفنهه لثم ةدع نك امأ ىلع ًاذع_ةفاضموأةدرفم_تلمعتساو

 زاعلتسد و ة8لعلتمد لع هدمت, ة1لعلتسمم لعأ (ضت7صطص0 و

 آهموعانند ذ العلتمد 51لمسصتد ود [81علأمهععأأ ولع 1105ععم

 الاعدوتناق ىلإ « حسلا » ةلقتل تروحو « ل عم 13

 ةييبرعلا « قوسلا » ةلك تلاز الو « ةريثك_حاون ىلع تقلطأو

 مسالا ناك نإ و ه2مهدم ةغيسص ىف نييفيرلا نسلأ ىلع ةيراج
 الو « طورت مجهوادع كالذلاثمو ءا-ا1«ءدلم وه قوسلل ىع“ ارا



 د ه#

 مسا حبصأ لب « ؟”فورعم رئاس لْمُم ىف ةظوحلم ةيقاب لازت
 قمجان011602 06 !1ءتورعكو ( 5ععونلاد ) 20عانعز وحي لع

 ىمسر ناك ى ذلا باودلا قوس ىأ 2هءعملهانعم ه4 1ها«لهو

 . 0-20 0135 6ء125!5 ىطسولا روصعلا ىف

 اينايسأ ىف ةريثك نك امأ ىلع الع « ةعلقلا » ظفل حبصأو

 ( قااذ (لع طعموتعور لع 0020ةأ52, لع 0طنذاطعءءار) لثم

 ىف اك لأب لحم ريغ ىرخأ نك امأ ىلع قلطأ كلذحو
 (رصانلا ةعاق ) تدادنقسعم» و ( ب 21 ةعلق ) 1من

 ةعلعلا هظعل تدروو « ©212ه:20 و ( حاب ر ةعلق ) 21215202 و

 ىف اذه لثم ثدحو « ةاءماعه لثم ىفاك ( ةملق) ةرغصم

 ( تومان ةينيتاللا نم ابلصأ ناك ام ر) «رصقلا » ةظفل

 ماتم ةامسملا ةينايسألا نك امألا لكى ف ًاظوحلم اهمسا دحنف

 ةبصقلا ةظنل دحنو « قاءمءعم ىف ظوحام ( ريصقلا ) اهرغصمو

 ةيلاغتربلا هاههجمدو ةظفلو . ةينايسألا ها قعوط» لثم ىف ةلثام
 ةعضب ىلع ( 16مم ةيقيرغإلاب ) 6 ةرطنقلا » ةظنل تقاطأو

 ناك ذإ مويلا ىلإ هافهادمم امل لاقي اينايسأ ىف نك امأ

 ىف عئادلا ىتملاو « هولا عمسإ ا اكتي نم ء قوسلا ىف )١(
 ( ةقوزلاو قوؤؤارلا : قيرلا وه نوال طبل ةنانسيألا

 11 أ 32208511 0 61 0 0ع مهأ 011



 د ماتت د

 ةظنل تحصأو « ةينامور رطانق اهف اودجو دق نوالا

 فرعي اينايسأ ىف ناكمل اهسا ( بق'رملا ىنعمب ) « ةعيلطلا »

 : اهنم ةفلتخم نك امأ ىلع مسالا ناطأو ؛ ماةادر# مساب

 1ةاهرنعمم لثم ىف لأ ريغ نم تلمعتسا او مادادربتك 0ع ةاعواذ

 ةقوصرملا قرطلا تناك اع رو 1ةاقزتءانات5 و 1ةلةزتانعاد و

 هوعت مهنكلو « طاح ىلع برعلا اهدجوو نامورلا مايأ نم ايقاي ارثأ

 ماده و 80016 لثم ىلع الع ظفللا اذه حبصأو «فيصرلا»
 الصأ ةيحاضلا ىنعع « ضيّرلا » ةلففا تدصأو 00 نم و

 ناكملا وهو ( كتذلا ىنمع) « ةطبارلا » ةلغقلو « قوطعءا لثم

 ناك بارما ناكم نأ ذا « ًاطبارم ايدنج ناسنإلا هيف دج ىذلا
 ةيماح هدنع طبارت امض ًالزنم كسنلا ناكف « انصح ًائاد

 كدطتلد و ةهعدطتله لثم ىف اتاي ظفللا لاز الو « ةطشن ةظقب

 ايلا مساب فرعت حاوضلا تناككلذك « »هطءلد و "مطاع و

 مهاطواقغ لثم ىف ةيقاب ةريخالا تلاز الو دلبلاو هطوند

 جاربألا ىمست نايحألا ضعب ىفو ء قاطداهاعو ىاطداقأع و

 1ه,مع5 ملاطهعدسمك ةيناربلا جاربألا راوسألا ج راخ ةماقلل

 لدي ام قاطو وعرو هعمأ ًاناكم لجن كلذك » ( ىلا اربلا نم )

 ىتلا ءامسألا امأ ء ةيربربلا نيزَر ىنب ةليبقل ًاماقم ناك هنأ ىلع

 )١( ةفاصرلا » وه مالعألا هذه لصأ نأ نظلا ىلع بلغي «
 برعملا ) « فيصرلا آل (



 همن مق

 رايلبلا رئازجو ةيسنلب ىف عويشلا ةريثكف ىنب وأ انبب أدبت
 8مداومطمد و 8عددعدطف و 85202111 لثم صوصخلا ىلع

 8ظعمدمرذم و 8ظءعدهسعزا و 8عسوز دعمأع و 8عمدعاندعأا و

 8عغماوولعما و ظ[ممعنل و 8ظعمتسمسعأ و 8ءدقتنلةلا# و

 8ظامتكدكتو و 8امتسادزرسالا و 8ةمتعملقك و 8نمتدلم5 و

 ' ريثك اهريغو ظزورععصد و

 : رطل ةسررزغ

 ظاقلألاو نكامألا ءاممأ نم انل تيقب ىتلا ةيقبلا هذه

 ةيب رعلا ةغالا ريثأت هيلإ لصو ىنذلا ىدملا ىلع انلدت ةفولألا ةبب رملا
 قرغتسا دقو « ةينايسألا ةغالا ىف  اهروصع ىهزأ ىف -

 الق «رشاعلا نرقلاىف اينايسأ ىف ةايحلا قفاىم لك مالسإلا ريثأت

 كلذ « ابوروأ ةيقب لمش ىتح ريثأتلا اذه رشتنا ةلطيلط تطقس

 ةفاقثلا ركع ائيشف اعيش تحصأ دق تناك ةريخألا هذه نأ

 ةبطرق ربربلا برخ نأ دعب رشع ىداحلا نرقلا ىف ةيمالسإلا
 ةنس ىحيسلل وزغلا دعب ماقلل اذه اهل ىتيو ؛ نرقلا اذه لئاوأ ىف

 ًاغيطصم  ًامسا ىتسيسملا _سداسلاسنوفلأ طالب ناكف م١٠

 دعب ومراب ىف ىتاثلا كيردرف طالب ناك اك ةيمالسإلا ةفاقثلاب
 هسفن نلعأ اذه سداسلا سنوفلأ كثإ لب .. نينرقب كلذ

 بالط اهيلإ دفي ةجحم ةلطيلط تحبصأو « نيتديقملا روطاربمإ »



 نمو « ادنلتكساو ارتلجنا نم ىتح ابوروأ ءاحنأ لك نم رلملا

 هعماطءاند »و © ىزيلجتإلا تربور » اهوراز نيذلا زيلجالا

 « توكس ليئاخيم » و « نآرقلا مجرت نم لوأ ( هده م5

 رخآ ءزج ىف اندروأ دقو « ىثابلا درالدإ »و « لروم ليناد»و

 ىتلا مهليحو « مامعأو مهنا سماغم نم ًاقرط ؟'”ةلسلسلا هذه نم
 وطسرأ تافلؤمل ةينيتال تامجرت ىلع اواصحيل اهنوعنطصي اوناك

 اهتءارق روسيملا نم نكي مل ىتلا بتكلا نم اهريغو سديلقإ و
 هذه ركحذ ةداعإ ىلإ انب ةجاح الف « ةيبرعلا ريغ ىف
 . نالا تاماغلا

 وه ىب وروألا ركشال اينايسأ ىف نوملسملا هفلخ ام ٍظعأ نإ
 غلا ىلعذا ( رخآ لصف ىف كلذىلإ انرشأ اك) مهتتسالف لامعأ

 اهروص قيضأ ىف ةيمالسإلا تايملالا اوذخأ دق نيبب روألا نأ نم
 مغرلا ىلعو « ىنسلفلا لمأتلل نانملا اوقلطأ دقق « ًابصعت اهدشأو
 اوناك- نيدحوم وأ اوناك نيطباسع رب ربلا ماكح نأ نم

 لماتلاب ةقسالفلل اوحمس مهناق « ناميإلا ىف فرطتلل نوليع

 ةفسالقلا حبصأ ثيحمب ظفحتلا نم "'ىش ىف كلذ ىلع مموعجش لب
 ملاعتلا هذه تمادام , مهيلاعت رشن نع قئاع مهتوعيال ًارارحأ

 . سأنلا ةماع ىف عيشن ال

 بيترعلا ىلع ىه ءاسألاو . اهيلي امو 5١4 س ليئارسإ ىنب تارت )١(
 ل1 ءاقعا 5عمأاب آ2ددنعا ةامععارع ققعادمل ه5 ظدكط



 د خان

 ةفالخ رع ىف ةيمالسإلا اينايسأ ىركفم مالعأ غبني مل

 تبقعأ ىتلا ةيسايسلا ىضوقلا روصع ىف لب « ىهازلا ةبطرق
 ةينانويلا ةفلغلا ىلإ مالعألا ءالؤه ىدتها دقو « رصعلا كلذ

 لع مف نكي مل هنأ حضاولا نمو « صوصحلا ىلع وطسرأ لامعأو
 اومدقي نأ اوعاطتسا اني « نييحرسملا باتكلاو نيخرؤملاب

 + نورك هد ةنه عال تامازنلا ئاغتا دق رفق وطنا

 رفع سا دق ةقيرعالا تاتباردلا هذه شانخا نأ لسن نحو

 « حالصإلا ةكرح بابسأ نم فاكو « ةرشابم ءايحألا

 ةيلصآلا اهتغل ىف ةيقيرغإلا تافلؤملا اوفرعي مل مهمأ ىف فالخالو

 نورتي اوناكل ب « ةرشابم اهنع اومجرت مهن كلذك رهظي ال لب

 ىزياجيإلا بلاطلا ناكف « ةطيسو ةينابرس خسن نع ةداع

 اراب للا نم رتظي نأ ىف بغري ىنلا « ىدنلتكسإلا وأ

 ةينيناللا فريف نع هب رفظي نأ ميطتسي امم رفوأ بيصنب

 كلانهو « ةلطيلط ىلإ هلاحر دشي نأ عيطتي « هيدي نيب ىتلا ةفيعضلا
 لاقتا أدب دقو « اذه . ةيبرعلاب نانويلا نيفلؤلا ارقي فيك معتي

 دوهلا نم ءاطسو هلو . دادغي ىف برغلا ىلإ ةيقيرغإلا مولعلا
 بالطلا ىلإ كلذك دوهيلا ءاطسو هلمح مث نمو « نيدسلاو

 . ةيحيسلا ابوروأ ىف نيلوحتلا



 د هبال

 : لورا ىلاسساورا برارولا ىلع ٌسرعلا تا رألا

 ةراضحال ةينفلاو ةيداصتقالاو ةيرادإلا ىهاظملا انركحذ
 ىف ةراضحلا هذهرهئأت رخآ لصف ىف انسردو « اينابسأ ىف ةيبرعلا

 ىلع ىنالسإلا ركفلا ريثأت نع انغ لوقا نأ قبو ؛ ايوروأ
 . اينايسأ بدأ

 ,( م1؟9.-٠1 0 ) ةلوطبلا رصع ىف ىنايسألا رعشلا ناك

 ديو ةييرعابنو رك اة رقكوأ ةيفاق: قارثإل قاع
 لك هبشت « ةلاتثق ىف ةينطولا ةديصقلا ىعو « ديسلا » ةديصق

 فتاسرفلا لامعأب امف ىنغتي ناك ىتلا ةعدقلا دئاصتلا هبشلا

 ةديصقلا هله لطي نأ ولو« ) (طومودمرمو لع ععواع ةامسملا )

 مديشانأ دشنت نأ لبق تام ىأ دنالور لثم ريطاسأ لطب نكي ل

 لوجتم ىعاش لوأل ًارصاعم نوكي داكي لب « نينسلا تائع
 ىفوتو « ًابيرقت 114٠ ةنس ىلإ ةديصقلا هذه مجرتو «مرك ذب ىنغت

 ن* ىبرمع هبقلو « ٠١95 ةنس ديسلاب بقلملا راقي ىد زايد ىأر

 .نيهاربلا ىوقأ لعلو:( ديس ةجاردلاب ) « دّيس » هلصأف « كشريغ
 عابتأ ةادانم وه رصعلا كلذ ىف عاش ىنلا تاغللا جازتما ىلع

 : اولاقل ًابرع عابتألا ناكولو « ديس ويماي » مهوقب هل ديسلا
 0 ىديسأي »

 لصفلا اذه راب قيلعتلا رظنا )١(



 بس ميرال

 ١76٠١ نم) ةيناثلا ةرتفلا ىف ةيجراخلا تارثؤملا ممأ ناكو

 ةياورلاو قرشلا للعلا باحر نأ ذإ ءايبرع « ( م 14٠٠ ىلإ
 ةلطيلط طوقس دعب اهلك ابوروألو نايسالل تحيبأ ةيقرشلا
 ةمجرتلل ةسردم ةباثم ةريخألا هذه تحبصأ نيح « م ٠١ ةنس٠

 ©« سنوفلا سرطب » عاطتسا ١١٠١ ةتسىنف « ةيقرشلا تاغللا نع

 ةينايسألا ىلإ لقني نأ عباسلا وسنوفلأ دي ىلع رصنت ىنلا ىدوهلا
 ملاعتلاب » فرعت صيصاقا ةعومم ةروص ىلع ةيدنه تافارخ

 ةمجرتلا معيرات عجربو ء 01وةماتدد ناكنكلذك 4 ةيساكلا

 « ةنمدو ةليلك باتك » مساب ةفورعلا ةيدنملا صمصقلا ةيئاسألا

 تاكو عا 7 لو ةيبرعلا ىلإ تمجرت ىتلا

 ةصق » تهحرت دقو « ةينايسألا ةغللا ىف ةيصصق ةلواحم مدقأ هذه

 +١0 ىلاوح ةبب رعلا نع ( رابدنسلاوأ دايدتسلا ) « ةعبسلا ءاكتملا

 آنطءم5 0عام5ذ صىعدس05# ناونعب « كي رداف نود » ىصلل

 ءاسنلا ليح باتك ىأ ) 6539:3:20216م105 لع ]135 انك

 ةيقالخألا صصقلاو حلا تاءوجم ترثكمن . ©0( نهعادخو

 ع. ال. ماعدقمت (1815010) 1912 حصل فعن. 5كهاآدللتصع )١(

 ات 7

 طل. [1), يمنكم عانت, 12دعهتعط ع5 :عكمععألتع ( ؟ )

 الع طمماع هآ كاملتطقل (1همله, 1882) , : قل. همنا

 جر دوم ةامعاتس (ااهن,30 1904) دايدتسلا باتك ىف ثوحمب



 بهم م0

 نمو « رشع ثلاثلا نرقلل ىناثلا فصنلا نم ءادتيا ايناسأ ىف

 مالرب » ةامسملا ةيذوبلا ةروطس الل ةدوقفم ةخسن تاعومجلا هذه

 : لاشمألا باتكو 8دتادقست 200 ©هدهمطو( تافازوحو

 تنميلك هعجح ىذلا [ن0ئم لع ةم>>عومامو ممع: قلق.

 بيرغلا مسالا هيلع قلطي ىنلاو ©0لايححرف ىد زكئاس

 بلس ناكاع رو « ططفلا باتك ىأ آناتو 0ع 105 05

 انطءم لع اهو قامو ةءارق ىف أطخ ةبيرغلا ةيمستلا هذه

 لاثمألا هذه د درو دقو ؛ صصقلا باتك ىأ ( نان66405 )

 بعهارلا هفلأ ىذلا « تاياكحلا » باتك ىف ةيب رعلا نع ةلوقنم

 قملو هآ طعنا ني 2-0 فوأ ودوأ ىزيلجيإلا

 ىح ىتايسألا بدألا ُْى ًائاد ةعومجلا هذه نضيضاقأ ددرتتو

 معا نإ لب « رشع عباسلا نرقلا ىف نييحرسلا نيئلؤلا رصع

 اغإ ) آه تلو ي ديعمم ةامسملا ةينايسألا ةيحرسملا عطقلا

 لا نس عار 60 : كا 5
 ضيورب » ىف 6 "ىالس رفوتسرك » ةصق ىه ( ملح ةايحلا

 آل. قل. ةلمرعأ دام 11 10112113 8 )00(

 ]أ 1لعدعسملعج 51لدت, طعصسصعمو عهرتاعم © عمم. 2

 275-261 (113020 1906) , قه. 0. دهادل1لنمع قلآو150

 اععءا كدطتم,ر قعاما معو 122. 172-152 (1اه10 1921.)

 آل. 5ك. 2. ةهلوعاطتسر أد ئه نععس ططئاو]مووعب (1908) (؟)

 « ةريرصلا ضيورت » ةامسملا هتيحرسم علطم ىف ريبسكش راعتسا (؟)

 قلا « مئانلا ةوحص ةامسلا ةيبرعلا ةروطسألا 1352182 01 14116 521م

 هولمخ هناملغ ىعأف ء لاج نم رخسي نأ دارأ ةفيلخلا نأ اهق صاصفلا معزي



 هس ها شسل

 مجرت هذه لكو ؛ ةليل فلأ ىف « مانلا ةوحس » ةصقو « ةريرشلا

 . مالرب ىلإ اهاصأ ىف

 وه ةيحيسملا اينارسأ ىف ةيمالسإلا ةفاقثلا ةاعد ريك أ ناكو

 2 نويلو ةلاتشق كلم (21 - ةدطنور ركاب بقلملا سماخلا سنوفلأ

 اعتمت»و مكحلاو مدخلاب اطاخم رصقلا ىف هسقتىقلأ اح اماف « مئانوهورصقلا ىلإ

 مان ىح رظتنا لب ةقيقلاب ةفيللا هحراصي مَلو .. هاي هيلإ ويصيام لكب
 احاقص الماع « لالا ناكم ريسكش لعج دقو « قيرطلافقلأو لم هب سعأف

 هب مأق ءالبتلا دحأ هب رف ء ىعولا دقف ىتح ركس « ىالس رقوتسرك همسا
 لجرلا ا اماف « مدخلاب هطاحأو ةرخلا» ةفرغ ىف هعضوو هراد ىلإ لمغ

 م ايش هسفقت أ نءردب لو لوهذلا كلمت لاحلا هذه ىلع همت دجوو

 لجرلا مامأ « ةريرمشلا ضيورت » ةيقيقحلا هتياور ثداوح ريبكش ىرحأ

 (برعلا) - نيكلا
 ملعلا ىلع هلابقاب رهتشا دقو ما 65-584 نم ةلاتشق كلم ( ) ١

 رودابورتلا ناك ايف « همايأ ىف تدعشا ىلا ةيبدألا تاكرحلل هترصاتمو

 دهنجي اذه ستوفلأ ناك رشع ثلالا نرقلا رخاوأ ىف ةيسنرفلا ةغللاب نونغي
 نم اوجرتي نأ ىلع نيجرتملا مجشف « اهب ةءاتكلاو ةيلاتعفلا ةغالا رارقإ ىف

 هياإو « اهيلإ هلكح ىف ليمتالا مجرتق « ةيئايسألا ىلإ ال ةيلاتشفلا ىلإ ةيبرعلا
 ىلع ىر# تناك قا تاجهللا ىلع ةلاتثقلا ةجهللا ةبلغ ىف لضفلا مجرب
 ةجرادلا ةيتيتاللا نم ةقتشم فرعت 5 - اهلك تناك قتلاو همايأ ةنلألا
 هسقت سنوفلأ ناكو « هئثيدحلا ةنابسألا مويلا تحبصأ ةيلاتعفلا نأ :إ

 ( برعملا) ايقيسومو ارعاش



 كك

 نم ريك ددع فيلأت م ذإ « 1284 ةنس ىلإ 1587 ةنس نم

 رشايملا هفارشإ تحن ىرحلاب وأ هتياعر ىف ةرييكلا بتكلا

 لبس ىتلا ةيبرعلا رداصملا نم 0 دقو

 هرثنو « ةيرثثلا هناياتك دعتو "'”دوهلا نم نودعاسم اهكرد هل

 « ةينايسألا ةطيسولا تاساردلا فئارط نم قرشلا فصن جذاسلا

 زنك ىهو امك ةأءاع مه01ل25 نيناوقلا نم ةعومجم مصت ىو

 ةعئاشلا ةينايسألا تاداعلاو ةايخلا نع ةفيرطلا تامولعملا نم رخاز

 لواتك ىذلا ء« تووتعم ععمعمول ماعلا لحسلاو « نامزلا كلذف

 ّىنلا ( :54 ىلإ 55 ) هلوصف نم الصق نيثالث ىف ثيدحلا

 مهمسلدع ريبكلاماعلا عي راتلا كلذكو « اس وهيلعتلا لص ””دمم

 لا ةرملل نآلا عبطي و وهو . لوطملا 0نعمعمول عوامتتو

 ةيسنفلألا جايزألا كاغلا ىف يكحلا نيكولا تانازد. ويضتو

 ةلطيط ىف تذخأ 5 ةعومم ىهو « تيصلا ةمئاذلا

 فلأو ؛ نورق ةعضب اهلك ايوروأ ىف اهلامتسا رثكو

 1ع ا عودعإل 01 اذ:دعا مو 222-5 )١(

 زااعمعرلعع طالجت, طئاصعتت همأعت ععه2عقمأ (؟)

 طصص 75-261 ( 816502104 1906) 200 8ث 0
 كماوأتسلعب قل[وصندكم © ءآ دمطأم: ةصاماهعأد |!

 عض 152-172 ( 130:10 1921)
 !/هلعكل, تعوأعم لع طوانلام5 11:510112م5 701 (؟)

0 [1 



 راجحألا لئاضف نع ةلاقم هو [هماطدتتم اهمسا ةلاسر كلذك
 اهفو آنزم لع ا«دزابعيمو « باعلألا باتكو » « ةعركلا
 « درنلا هبشت ةبعل ىفو ) 83“ عومم:208 ةأمسملا ةبعللاو « درنلا

 لك عمو درت امهعمو « بشحللا نم حول ىلع ناصخش اهبلي
 عباسلا نرقلا ىلإ ىمست تناكو « ةعطق وأ الجر رشع ةسمخ امهنم

 ىلع بعلت « حرطشلا نم ةفلتخم عاونأو ( 1ها5«1 لوادجلاب رشع

 . ةقلتخم موجحو لاكشأ ىف عقر

 ,قحتسي اذهو « مالسإلا تافلخم نيب بظع ماقم يرطشللو

 ىبوروألا مترطشلا مجري ءركذلا درجم نم رثك أ ةيانع انم
 .نيماسلا ىلإ سرفلا اهلقن « ةعدق ةيدنه ةبعل ىلإ هلصا ىف ثيدحلا

 ةبعالا ىحست كلذلو « ©0 ةيحيسملا ابوروأ اهتراعتسا م نمو

 ةيسرافلا هاش ةلك ن٠ ةقتشم ءامسأب ةبب وروألا تاغللا مفعم ىف

 ةاضقالا امأ « ( حرطشلا لاجر ىأ ههه ةطيسولا ةينيتاللابو هاش )

 . _ د«علممم عملو« كلذ لبق تناك هزءلمي ةينابسألا

 2 رطشلا» ةيب رعلا ةظفللا نم ناتمتْسُم >(20ع ةيلاغترلا ةظفللاو

 لصأ ىلإ اهرمأ لوأ ىف عجرتو  ةيسرافلا نم اهرودب هذهو
 ةلمعتسلا تاحالطصالا نم ريثك مجري كلذكو « ىتيركسنس

 زل ١] 5 ةاسسقإلب قل !لاواممب هأ كعمد (0مر)
 1213 . ىروم . ر . ى.ء. عرطشلا خيرات



 «مل» مثر ةحوللا

 ةيرطش ةلأسم - ( م لكش )
 رقع ثلاثلا نرفلا نم ( لايروكسألاب ) ميكحلا وسن رفلأ طوطخم نم





 ا

 .هاشلا » ىأ كده 3اهاع ملوقك" ىسراف لصأ ىلإ ميرطشلا ىف

 .نآ ةزاغلا هلع قد نك نأ ىرورضلا نم سيلو .« « تام

 « ةيباطلا » ةظفلو « 10مزع وأ جرحأ لب العف تام كالا

 .ةيسرافلاب هداعا و ةيناسألاب موسع ىعه ( مهما ةيزيلجتإلاب)
 .فشتك ادقو « ىرحبلا دايدنسلا هيقل ىذلا بيهرلا خرلا وهو

 .ةيرع» ىنعم ايناسأ ىف نوملسملا اهلمعتسي ناك ةملكلا هذه نأ

 ىف خرلا هب زاتعام لائتسالا اذه انل رسف ارو « نومه

 ذنمرهتشا دقو « ةكرخلا فنعو ةماقتسا نم ثيدملا جيرطشلا

 ىلع هيف خرلا نأب حرطشلا ةزهجأ نم زاهج رشع عساتلا نرقلا
 لمعتست ىتلا رصنلا ةبرع تلازال انيب « لجر اهيف ةيرع ةئيد
 ةمطقلاكلذكو ؛ :ه ىمست هيسنلب ىف ةينيدلا تالفحلا ضعب ىف

 .( ليفلا ىأ ) ك1 8110 مساب اينايسأ ف فرعت ىتلا «سيسقلا» ةامسملا

 .ىمو « مرطشلا ىف لمعتست اّنيح ةيسنرفلا 80د ةظفل كلذ لثمو
 ةطلس وأ تاكرح لاح ىأب امل ةقالعالو « ًاديدش ًافيرحن ةفرحم
 . ةسينكلا بصانم نم بصنم

 دجتف « ابوروأ ىف ىلوألا ةرهل مرطشلا رك ذاينايسأ ىفو
 عورشم بواسأوه ( 2011© ةينايسالابو ) كط«علع فاقيالا )١(

 .كلذ ىف ناك كععا-1928146 ب ماجلا وضراعم ماق اذاق , كولملا ةضراممل
 لتفلا وأ ةمزهلا ةءاثع كلذ نأل « هيلع ًاديدش اناوه

 ب ؟ ج مكحلا سنوفلأل « باملألا ل باتك نع



 نيب ام ىلإ اهده- مجرب ةنواشرب ءالبن ةرسأ نم نءدرفل نيتيصوم

 جيرطشلا قدايب امهيف بهو م١1 1٠٠١8 )1١1١(172 ىتتس

 فصو مكلا سنوفلأ تاباتك ىف دجتو « نينيعم صاخشأ ىلإ
 هباتك نأ ىف عازن الو « ةيبوروأ ةغل ىف ةرم لوأل درب ةبعالا
 لثع هيف ةدراولا ةرغصملا روصلا نأ ذإ ةيبرع رداصم نم ذوخام

 « نويقرش نويقيسوم مهحاصي « ةيقرش سبالم ىف نيبعاللا

 مهدجنق ؛ نيل نيح نم مهسفنأب ًارود نوبعلي نويقيسولا ىريو

 اا يرفرف ضيم رعبا يخل ل تال نك
 هدروأ ىذلا ةبمللا فصو نأ دجو دقو « كلذ مهلإإ بلط

 نكلو « ةيمالسإلا ةقيرطلا عم مات قنا 2 سنوفلا

 « ةيجئرطشلا ةلآسلا » نأ دا « ةيمالسإ ايضرعب ىتلا « لئاسملا»:

 عباطلا لمحي ىركتلا طاشنلا نم نول الإ اهتقيقح ىف ىف نإ

 سنوفلا دنع « عطقلا » ددعو . اب وروأ ف مالسإلا ثارتل زيمملا

 دج لب «ريزو » امف سيلو « اندنع اهددع سنن وه ميكملا

 ىتلاو (قديبلا ) « رْزَملا » رسوش اهمسي ىتلا ةعطقلا اهناكم

 سلو ريزولا ىأ نازرفلا نم ) « ازرفلألا » سنوفلأ اهمسي

 ن. ةدحاو ةوطخ وطخم نأ « زرفلا » عسيطتسي. و « ( سرفلا نم

 ثلاثلا عبرلا ىلإ ىلوألا هتكرح ىفزفقي هنكلو ةيوازا ةيواز
 ةكلذلا لصأ وهو « ةيوازا ةيواز نم فارحاب وأ يقتسم طخ ىف



 دا مهد

 نيبعاللا ىلإ هلضف عجري وحنلا اذ_ىه ىلإ هناوق روطتو ةيلاحلا
 . 1641 وب ادنمع2 زيي وأ ىرو 18910 ادنععمد : نييئابسألا

 سنوقلأ باعلأ ىف ًاييط اءاتم ىلاحلا اننامز ىف ةاوملا دج و
 اهددع نم ريك أ تاعب ملا نم ددع ىلع اهيعلي ناك ىتلا سماخلا

 ىلع نورهظي نيح « صوصحلا ىلع كلذك نوبرطيو « ىلاحلا
 ديسلا لثم اهنيسحتل ةبعالا ةذئاسأ ضعب اهضرعي تاحرتقم

 ةذئاسألا ءالؤه نمو « ( الثم ةكرحلا صرف ليلقتك ) اكنالباباك
 حرتقي نم مهنمو « 58 نم الدب عبرم ةنأم نم ةحول حرتمي نم

 رشع ةتس نم ةحول ىلع بعلب « ًاقعاضم ًاجنر طش نوكي نأ هبشي ام
 بيرغلا نمو « نيبناجلا ىف رشع ىنئاو ء فرط لك ىف ًاعبرم
 هذه اوشقان نيذلا ءامسأ نيب يكحلا سنوفلأ مسا دجال اننأ

 ةحوأ ىلع بعلت ةبعل فرعي ناك هنأ لن اننأ عم « تاعورشلا

 « ةاضقلا » امهيمسي ناتيفاضإ ناتعطق اهيف « عبرم ةثأم نم ةنوكم

 « بناج لكىف نايفاضإ ناقدبب كلذك اهفو « بناج لكى
 « ريبكلا حرطشلا » ىمست ةبعل ىف ةيوق ةذل دجي تاكو

 ةنأمو نيعب أف ةعب رأ نم ةحوأ ىلع بعلت < 028806 306016

 ىليو « ًاقديب رشع ىنثاو ةعطق ةرشع ىتنثا نم نوكتتو عبرم
 تيترخو ةفارزو ناوعفأ نيبناجلا ىلع ليفلا يو « ليف اهبف كلما
 لاحلا ىف كرواجي عب م ىأ ىلإ كلملا كرحتي و « ةيباطو دسأو

 ( مالسالا - ١ جد ه)



 نكي مل « تييبنلا» نأ نم مغرلا ىلعو « ثيدحلا ميرطشلا ىف

 نأ عيطتسي ناك - كاملا ىآ  هْنإَف كاذ تقو عرتخا دق

 «مرما»ه» ) ليفلا ناكو « ىلوألا ةكرحلا ىف ثلاثلا مب رملا ىلإ رفعي

 ًاميرع كرحتي ( ؟ ءاقنعلا ةموه ةيبرملابو دهم ةيناسألاب

 00 ىأ ىف كرحتي مث ةيوازا ةيواز نم فارحتأب ًادحاو
 ًاعبرم اهتكرح تناكف ةفارزلا امأ « مال كابر

 طخ ىف تاعبرم ةعب رأ مث + ةيوازا ةب واز نم فارحتاب ًادحاو

 نيتمطق ىوقأ ناريتعي اناكو « ةدقعم ةكرح نيتيترخللو « مبقتسم

 ناريس مم سراف ادب نادبي اناك ذإ « ليفلا دعب ةمقزلا ىلع

 ىتح ىرخأ ةعطق ةيأ الك أيال نأ طرشب « سيسق رارمتسا

 عبارلا عب رلا ىلإ زفقي نأ دسألا عيطتسرو . امهتكرح الكتسي

 ىأ « ةيداعلا اهتكرح ةيباطلا كرحتت نيح ىف « هاجنأ لك ىف

 ىلإ ةوطخ قدييلا مدقتيو « تاهاجتالا لك ىف يقتسم طخ ىف
 ىف هل قح الو « ةيداعلا ةبعالا ف لفي اك ةبعل لك ىف مامألا

 امو عيطتسي ناك هنكلو ىلوألا ةكرملا ىف نيمبرم لاقتنالا

 اذإف « ىناثلا نم الدب عبارلا فصلا ىف أدبي نأ كلذ نع

 ةوقو ةناكم ىف حبصأ قتتراو هفص نم رشع ىناثلا عبرلا كردأ

 . اهفص نم ادب ىتلا ةعطقلا

 « اينابسأ ىف مالسإلا ثارتب ىرخأ ةلص مكملا سنوفلألو



 بدل فاس

 ىو « طيسولا رعشلا تاعوجم ربك أ نم ةعومم هيلإ بسنت ذإ
 ةسيددقلا ىناغأ) ندهانعدك لع ددماه ةادعن ىمستىتلاةعومجملا

 ىف نيطوطخم ىف ةيقيسوم تاراشإ عم نآلا ىلإ ةيقاب ىعو ( ةيرام
 «ةيلاتشق تسيلراعشألاهذهةغلو ء دي ردمىف طوطخمو لاي روكسإلا

 ىف ةعئاش تناك ىتلا ةيقيلجلا ةحهللا نأ كلذ « ةيقيلج امنإ و

 نغرأو ةلاتشق ىف طالبلا ةغل تحبصأ دق تناك« لاغتربلا لامش
 تبذهت اير كلذ ىلع تنبلو ء رشع ثلاثلا نرقلا ىف لاغتربلاو

 ىناغألا ىتاعم اف ظنت نأل ةحلاص تحبصأ « ةيلاتشقلا ةيناسألا

 ةيسلدنأ قيسوملا نأ ىلإ اربير ذاتسألا بهذ دقو « ةعيفرلا

 ىنرؤم نم نوريثك ليعال ىأر اذهو . لصألا ىف ةيمالسإ
 نيذلا ضاختالا نأ ىف كثال ذإ « هب يلسقلا ىلإ ىقيسوما

 نم « مهسقنا نيفزاعلا ضعب لب ةرغصملا روصلا ىف نورهظي

 اهماوق « ةينايسأ ةيمالسإ ةيرعشلا ةغايصلا نإ مث « ىمالسإ لصأ
 ناكىذلا لجزلاو حشوملا عون نم تاعوطقم -- بلاغلا ىف -
 . رخآ لصف ىف مالكلا هلوانتي ىذلاو هعرتخا نم لوأ نامزق نبا

 ىحيسم دئاصقلا هذه ثعبم نأ ىلإ سانلا نم ريثك بهذ دقو
 ىلإ نوبهذيف موق ككشتي نأ كلذ ىلع أطخلا نم هنأو ء صلاخ
 ىتلا لجزلاو حشوملا غيص نأ ةقيقملا نكلو . ةيمالسإ ةعانص اهنأ

 ىمسللا ىلاتشقلا رعشلا نم عونلا اذه تحبصأ نأ ىلإ تروطت
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 رعشلا ضارغأ لك ىف لاعت-الا ماش ناك ىنلا الئالوصءم

 ىأ - هعوضومو « داليال ديع ىتاغأ كلذ ىف امب ىحيسلا

 رودابورتلا بيبشتل ىقتطنم روطت -- لجزلاو حشولا عوضوم

 اك ) اهسفن رودابورتلا ىتاغأو : اهب مهيماستو ةيعاطقإلا ةديسب
 بابسألا قثوأب لصتت ( ثلاثلا لصفلا ىف مطاقلا ناهربلاب ىرتس
 ًاعوضوم ايئابسأ ىف بتك ىذلا ىبرعلا رعشلاو ىبرعلا ىئاستلاب

 ركع ع

 . ابولساو ةغيصو

 : رسسكلا ايف ىسيسقو لي ونام ,ناوع هنود

 ىتلا - ةيبرعلا لوصألا نع فينصتلاو ةمجرتلا ةرتف تبقعأ
 جاتتالا نم ةرهاز ةرتق - يكملا سنوفلأ ةسردم ىف لثمت

 ١785 ) ليونام ناوح نود تنافنألا رعش ىف ىلحتت ءركتبلا

 ( 10١ لبق ىفوت ) ريبكلا اتيه سيسق رعشو « ( ؟ 14ه -
 سوردلا حري فيك ةيقرشلا ةصقلا نم امالك لمت دقو

 ناغوصي فيك كلذك املعت لب « ةروطسألا ليبس نع هيقالخألا

 ةديصق ىف هد< ام كلذ لاثمو « ةيسانم ةروص ىف ةروطسألا

 لأس ذإ ؛ "© مدفع اننعمو: ةايسملا ليونام ناوج نودلا

 علب ل اكهيانكأ (طنعمدعبر 1900) تضل 1. ]. )١(

 ددمعاتعع (امضامو ( 112080 1920 ) كلذخو 0727

 '1آةدكاجكتمسك ( 1هضصاقمن 1924 ).



 ةايحلا لك اشم ضعب ىف حصنلا وينورتاب هريزو فيرشلا
 « باوملا حضوت ةصقب لاوس لكن ع وينو رتاب بيجيف « ةموكملاو
 لصأ ىلإ صيصاقألا عبتت تالاحلا نم ريثك ىف نكمأ دقو

 ةيبرعلاب تارابع ىلع نايحألا ضعب ىف رُثع لب « قرش
 ةينايسأ فورحم ةيوتكم كاذموب ةعئاش تناك ىتلا ةجرادلا
 « ةيوق ةيقالخأ ةحسم صيصاقألا كلت دوستو « ىبرعلا اهقطنب

 ناك يكحلا سنونلأل ع نبا وهو - اهفلؤم نأ ىهاظلا ذإ

 زب ور نوج امأ . صصقلا هذه ةباتكب اماع ًابجاو ىدؤي هنأ رعشي
 بعشلا ةماع نم الجر ناك دقق © ريبكلا اتيه سيسقب » بقللا

 ةمدخ ىف ةيغر هسفن نم دج الو « ماع بجاوب فلكم هنأب رعشبال

 عاش هنكلو « تيقح عزاو ىنيدلا هلمع ىف هريسي الو ؛« عمتجلا

 ىمسلا هباتكو « ةينابسألا ةغللا ىف ءارعشلا رابكن م دعي لب « ريك
 بحلا دض قداصلا يملا ) « !ةزءم لع طبعم ةبسم+ باتك »

 ةججرت وهو ( ىملإلا سكع ىرشبلا ديري : اهم سقم ىضرألا
 هتايماغ اهفف صقي « ةيرخسلا ةجحل اهدوست هسفنب اهيتك ةايح
 برض ىف ةبغر وأ نمرال ةلواحم ةيأ اهبف تسيلو « ةرم ةحارصب

 تايمارغ اهريخ سيسقلا ىورب ىتلا تايمارغلا هذهو « ةلثمألا

 اهبوشي راعشأب ءارذعلا رك ذب نيل نيح نم ىنغتي هنأ وأو ةيرشب
 هنكلو « هنالواحم ىف سيسقلا قفخأ دقو ء ديدشلا صالخإلا



 هد ايل دس

 نود لثم نهرك ذ دروأ ىتاللا تاديسلا ضعب ريوصت نسحأ

 لاجلاو ةبويحلاب 'ىلم نهفصو ءاخ »هدو عمومد انيردا

 نإ لب « هتابيبح نيب و هنيب ىعست ىتلا ةطيسولا كلذكو « رحسلاو
 تحصأ 1:هاه 0000105 ستنفنك انورتاهمساو  ةريخألاهذه

 ىنذلا لصألا ىهو ) لايخلا صاخشأ نيب تيصلا ةعئاذ ةيصخش

 ( تيبلوج ةيبرعو 12 0015402 اتيصخش هرارغ ىلع تعمر

 ًاسيسق ناكو ايندلا عمتجلا تاقبط نيب شيعي سيسقلا ناك

 نييقيسوملاك ةرقحلا تاقبطلا نم مهيلإ نمو نينجاملاو ءاعلخلل
 ىتلا ثيداحألا نم ًاريثك انل لقن دقو « تايب رغما تاصقارلاو

 ةغلب اهممس اك اهتيثأو « مهب لصتي نم نيبو هنيب ىرج تناك
 ىلع  هناقلؤم دوسيو « ( ةيجيرفأ ف ورح اهيتك ) ةجرادةيبرسع

 نم ريك ددع هب لصتي لكيههنأ ىأ ء« صلاخ قرش وج  مومعلا
 . ةيب رعلا نم ةراعتسملا ظافلألاب ضيفتهترابعو ءريطاسألاو تافارحلا

 وأ ىسرف لصأ نع ةلوقنملا تاعوضوملاب كلذك سيسقلا ىنع دقو

 ىتلا ةيرعشلا نازوألا لك لاعتسا ىلع ردتقاو « طيسو ىنينال

 ردقيناكو « لجل ىتح « ةرهاظ ة.ذاتسأب هدب لوانتم ىف تناك

 نفهزامعأ نمو كام امون نوسيم نيقسولا نأ هينا
 فيصنب هنافو دعي العق كلذ ثدحو هسدح قدص دقو « تاقرطلا

 سني ناك نهذلا دراش ًاخاسن نأ نه: فرغت اهاذِغ ليلدو « نرق



 كك 1

 طاق « قيرطلا ىف لوجتم ىعاش ىلإ غصم وهو هتعموص ىف ًاباتك
 . هلوقي ىنغملا ناك أم ىلع تاظحالم عضب نيودتب هدب ترجو

 هصيصاقأ ىف كمهنم وهو -- دارأ ىنغلا تأ هبتك امم ناكف

 نم أدبن نآلا : لاقق هيعماس هابتنا فقوتسي نأ - هماقنأو
 , 99 يسقلا باتك

 اتيه سيسقو ليونام نوح نود تنافنالا رصاعي ناكو
 ني رات » ىمسملا : ةيئابسألا ةيسورفلا بتكمدقأ فلؤم « ريبكلا
 نوكي اع رو "”[1:5:همن عا فيقلا وعم كاد رافيس سرافلا

 هنإ ليق دقو ء 1ب#بو « 1؟99 ىتنس نيب بتك دق باتكلا اذه
 « ةيسورفلا تكل كى ليق اك (ىبرعىأ) ىتادلكل صأ نع ذخأ
 ليصافتلا امأ « ةليل فلأ صصق نم ةصق لوح رودي باتكلاو
 ةروطسألا » و « ةيبهذلا ةروطسألا » نم ءازجأ اهيف طلختن

 نم ) ةيبرع اهسفن رافيس ةلكو « ةيقرشلا ةفارحلاو « ةيرئرالا
 هوانا هنو 6 قف نوكيا ( ةراثي قف وأ ةلحور فا رش

 ةعرك نم ) 6:4 ايرج هتجوز مساو « لوجتملا سرافلا »

 1[ 11 عوعولعج طألحتلب 20ءوأد لانعا21ع5عقال ]انعا35ع5 ١١(

 ( ةلدل4 1924 ) 0 270. و 4622-7
 8ل. [11 111 عطعادسمأ ظلطا. لعك اذ 1ظلعععاتك ع2 (؟)

 كاتااعدنأ 20001 ( 1نطأمععت 1872 ) ةصل (ن. 2. اللمع

 ( لدسلال. ه5 11 ءعطاتعدتت 1929 ).



 تاحلد كلذك تظحولو ( نيلسلا ءاسن ىف عئاش مسا وهو
 1 9 ةيقرش

 : سرع فورحك ءلاسرولا اس

 فلؤم وه « رخمأ بتاك« رييكلا سيسقلا » رصاعي ناكو

 ةصق ىلع ةينبم « لوهجي اهفلؤم ةديصق ىهو « فسوب ةديصق »

 نأ نم مترا ىلع ةيب رع فورحي ةبوتكم اهنأب زاتمتو ء« فسوب

 ةديصقلاو « ىسنرف اهرعشو ( ةينوغرأ ةجحل ) ةينابسأ اهتالك
 امل لاثم ىه وأ « ىرخألا ةيب رعلا رداصملاو ٌنآرقلا نع ةذوخأم

 [ 11 عمقلتك 6 ىدابجلابدألا » مما لاغتريلاو اقابشأ ىق فرعي

 (ةمجت ديرب) 8ز3:03 ىنعم نأل « ىمجعألا بدألا ىأ ةازدسز 2

 . ةيينجأ ةغل ةيمحتأو ىنجأ ىأ ىمجعأ اهنمو ةفيعض ةيب رعب لكتلا

 نوماكت اوناكن يذلا نوينابسألا ىعألا لوأ ىف اهلمعتسي ناكو
 كلذ دعب اهلمعتسا مث ٠ ةنايبألا اني قريفكي و .ةينوقلا

 تايكلل ةيبرعلا فورحلا نولمعتس اوناك نيذلا نوييكسي روملا

 تدجو دقو « ادج ةريثك تاطوطخلا هذه لاثمأو « ةينابسألا

 ىف يدق لزم ىف ضرألا تح ةعومم -- ريصق نمز ذنم -
 : نغرأ ف ةاتم7200 لع اد 5زءمو «أريسالىد ديس انوملا »

 م. 00221642 طدلعمعأدر !1!ًذامتتح 0ع ]3 اآنأعاهأتلك2 )١(

 مقطتعم طدممسم]د ( 1120210 1928 ) 2. 2.316. 5



 ا ا

 تيفخأ دق تناك اهنأ نظلا ىلع بلغي و  نيمأ ناكم ىف ةأبخم
 ةبتكم ىف نآلا ىهو « قيقحتلا ناويد لاجر نيعأ نع كلذك
 الانداه دب ردم ىف « سوبدوتسا ىد نويك ايلبمأ اراباتنوج »

 ىوحن ةعومجلا هذهو « مدح جمماتدكمم لع ه5

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا حدم ىف ًاراعشأو « ةمهم ةينوناق قئانو
 اهيفو « رشع عبارلا نرقلا ق « تاحشوم 9 ةروص ىلع تبتك
 نينرقلا ىف تبتك تافارخو صصقو ريطاسأو تاولص كلذك

 ًاظوطخم كلذك اهف دجتو « رشع سداسلاو رشع سماملا

 « نامزلا كلذ ىف ةعئاش طوطخلا اذه لاثمأ ناكو « حتاصنلاب يلم

 ع ؟"7نارعو ىتفم نم ةيفير ةلاسر نع ةرابع طوطخلا اذهو

 ىذلا نرقلا ف نودهطضي اوناك نيذلا نييكسي روملا اهيف حصني

 نيذلا نيرصتتملا نورياسإ فيك مل نيبيو « ةطان رغ طوقس ىلت
 ًاثوأ - لاستغالا ىتح - ةيمالسإ ةرهاظ لك نو ريتعي اوناك

 ىتح  ةيب رعلا فورحلا لاعتساو « ىربك ةعرج.لب ةقدنزلا نم

 نابسألا نيماسملا قلعت ةفش ىلع لدي - ةطانرغ طوقس دعب
 ناكو « ةينيتال ةغلب اوثدحت اذإ ىتح مهنيد ةباتكب نيبولغلا
 ةقيرطو « ىنابسأ لصأ نع نيردحنم ءالؤه نم نوريثك

 1[دعلعن 1 02عدق, ا/لزلد :ءازعإم5د لع 105 المر 5ءم5و )١(

 ( 87130230 1915 ) 2 2 307-305 دل لوان1113] ةكأ201
 اهندع 210 2. 17-121 ( ]ةومانت- 1135 1927.)



 . ةعتم نم وات ال ةبب رعلا فورملاب ةينايسألا تاوصألا ةباتك

 ىتلا ةقيرطلا ىلع انلدن اهنأل ةيمهألا نم ريك بناج ىلع ىهو
 لاثمو ) ةيبرعلاو ةينابسألا نيتغللا ام نوقطني اينايسأ وملسم ناك
 ناكى ذلا 5ءلبم نع خالد الاكلأ ىد وردب ةباتك كلذ

 ىلاوح ةطان ىغ ىف ةلمعتسم تناك ىتلا ةجرادلا ةيب رعلا بتكي

 لازال ىبرعلا قطنلا ريثأت نإ لب ( ةينيتال فورحي ٠
 . نآلا ىلإ ًاسومام

 نم برعلا درط ةاسأم فصن نأ ىلإ نآلا انب ةداحالو

 ١١١4 ةنس ايئابن مت اهنم مدرطنأ انهركذن نأ ىنكي لب « اينابسأ

 مايأ ةلمعتسم لازت ال تناك ةيب رعلا ةغللا نأ حضتي اذه نمو

 ةلاحتساب اوعطقيل وأ اوشهديل هورصاعم نكي مل كلذلو « زيتنافرس

 باتك نع هلوقنم « توشيك نودلا ةصق » نأ نم هر ذام

 ةباوتكم تناك اهنأو ظ نيجي نب دماح ىديس هعسا بع فلِؤل

 ناك امل ًاعابتا كلذ لاق دق زيتتافرس لعلو « ةيب رعلاب لصألا ىف
 وع ةةوخ أن: اهلك ةتسسوراتلا» ضرم# نأ نمي ةمايا قا امناك
 :ةينادلك وأ ةزيوغ نفك

 رز ب ١



 كلتا 770 كلا

 : ”روطاسلا ريسلا

 اق ويمقلاب نشل انامز :لظ اناسسأل ترفل ثار نأ تمار
 ىخرؤم نم ةشيدحلا ةفئاطلا نأ تيأرو « نيخرؤملا نيب لدحلا

 هلاهإ ىلإ ليمت لب « برعلا هفلخ ام لك راكنإ ىلإ عزنت نابسألا
 ًسأب ىرب ال دنرت ذاتسألا نأ تيأرو « هب ةءارزلا ىلإ نكي مل نإ
 تناكن إو فسألا ىلع ًاقعاب ًافقوم » هربتعي هنأو « بهذلا اذه ىف

 ريق اع روع هجر نياك دعنا ىاناجا
 دقتعت لب ؛ ىأرلا اذه ىرت ال رصم ىف نيخرؤملا ةرهج نأ 'ىراقلا
 ءالؤه نمو «٠ ةيفاو ةلماش تاسارد ىلع موقي ال ىحطس هنأ
 ةيبرعلا رانآلا راد ريدم تبق نوتساج ليلحلا ذاتسالا نيخرؤملا

 ريثك ىحطس صقان دنرت ذاتسألا لاقم نأ ىرب ىذلا ةرهاقلا ىف

 اعإو ىاو نم لقنت ايف انيأر ىدبن نأ انتأش نم سلو « بويعل'

 ىع ىراقلا همهفي ىتح لقتن ىذلا اده حضو 3 اننأشأ نم

 رجوملا قيلعتلا اذه لاقملاب قحلن نأ انرتخا اذهو « حيحصلا ههجو

 رامث نم اهيلع بترت امو ديسلا ةصق نأ ذإ « ديسلا عوضوم ىلع
 بهذم انربتعا اذإ -- نابسألل برعلا هفلخ ام مجأ نمربتعت « ةيبدأ
 ىلدألا ثارتلا ىف لوقلا ضيفي ليلحلا ذاتسألا نأل تور ذاثومألا

 ع وضوللا اذهو « ريثكلا ءىثلا ةلثمألا نم درودو « ىوغللاو

 لضافلا ذاتسالا بهدم ديؤت ةيوق ةجح - ديسلا عوضوم ىا
 . لصفلا اذه نم ىلوألا ةحفصلا رظنا *



 ل ايت سس

 ىرتسو ؛ مهمدأل ةيبط ةدامنابسألا هنم ناضأ ريع دروم وه ذإ

 . هنأشىف نيخرؤلاالتخاو « هلامعأو هتايح ةريسنم زجونس اهف

 نم - كلد.ام « رمل هترزاؤمو برعلاب هلاصتال نابسألا راكنإو

 نيفوتلا لك ًاقفوم نكي مل ليللا ذاتسألا نأ لع - ىرخأ ةيحان

 نم ددعو ظافلألا نم ةفئاط ىف اينايسأ ىف برعلا ثارترصح نيح

 جترطشلا ةبعلو ةفرخزلاو ةرايعلا بيلاسأ ضعبو ؛ ريطاسألا
 دع د دنع

 بادآلا رثك أ ىف دراوتم « ثيصلا عئاذ ىنابسأ سراف ديسلا

 هتيصخشو « 60182 0ع 81035 راقب ىد زابد قيقحلا همساو « ةيلاعلا

 لب « اهتقيقح ىف نوخرؤلا فلتخم ةيفارخ نوكت نأ ىلإ برقأ
 لعلو دلصأ اهدوحو ركني وبدسام ىعومسلا بألاك مهضعب نإ

 ناسل ىلع زيتنافرس هدروأ ام وه ةيصخشلا هذه نع ليق ام قدصأ

 الحر نأىف عازن ال » : لاق ثيح « توشك نودلا » قسبسقلا

 بسن ام ةح ىف كشن انتكلو « اقح دحو دق « ديسلا » ىمسي
 « لامعا نم هيلإ

 نيب عارصلاب هعما نارتقا ىلإ هتيص دعبو ديساا ةلوطب عحرو

 اهرهظأ ىتلا هلوطبلا لامعأ نم هيلإ بستي امو « نايسألاو برعلا

 . هعسا 520رم رهظي مراقب ىف دلو دقو . نيملسلا ةموصخ ىف

 ( ةينالتشقلابل طبلا ىأ ) روطايبمقلاب هوبقلو ديسلاب برعلا هفرعو
 ةيداليم +٠١4 ةنس ةعرك ةرسأ نم ا 07063067

 . ةلاتشق كلم وكتاس نيب برحلا ىف هتيص ع وبذ لوأ ناكو



 ملم ة//ا#ك سس

 ىف ودعلا ناسرف ريك أ لتقي نأ عاطتسا ذإ راقا كلم وكناسو

 براحي ديسلا لظو  روطايبمقلا بقل كلذل هيلع قلطأف « ةارابما
 « نويلكلم سفوفلأ ةمدخ ىلإ ظحلا هقاسىتحةليوط ةدم نييحيسملا

 بحاص دابع نب دمتعما هيلإ اهمدؤي ناك ىتلاةيزجلا ةبابجي هيلإ دهعف
 نيب اهراوسأ جراخ ةلعتشمبرحلا لأ ةيليبشإ كردأ املف « ةيليبشإ

 اذإ ىتح دمتعلا ديسلا نهاظف « ةطانرع نها هللا دبعو دمتعلا

 ىو « اهم زاق ىتلا مئانغلاب المع نويل ىلإ ديسلا داع هللا دبع مزهما
 اهمسأ نرتقيس ىتلا 2176583 ةروهشملا هءامث نم جور ١٠١095 ةتس

 ىلإ اهمسا دلخي فوس ام ةلوطبلا ىهاظم نم ىدبتس ىتلاو « هعماب

 ىتح سحر لصي دكي مل ديسلا نكلو « اهجوز مما بناج
 ةقرسلاب زيندوروا ايسراج همساو سنوقلا ناوخإ دحأ هميمأ

 ٠١8١ ةنس ةلاتشق نم هافنو كلملا هيلع بضغف

 ىأ نع بسكلا سمتلي [صاغم ايراحم ديسلا بلقنا كلانه

 فوفص ىق براحي مث مويلا نيملسملا فوفص ىف براحي « ليبس
 بحاصةمدخ ىف ىعألا ”ىداب هناسرفو هسفن عضوف ؛ ًادغىراصنلا

 هلادعأل مضناو هناخ بسكلل ةصرف هل تحنس اذإ ىتح , ةيواشر

 . ةسطقرس بحاص ردتقلا عم بنج ىلإ ًابنح براحو نيماسلا
 نم اشيح داق دقل ىتح « تاوتس ىتامع لاخلا كلذ ىلع رمتساو

 ع بلقنا مث 5 ةيسنلب ريمأ مهم براحو ملسم فالآ ة ةعبس

 رصاحو نيفشات نب فسوب برحل هجوتو ىراصنلا ىهاظو ىرخأ

 ١١ ىف روهش ةمست ماد راصح دعب هدب ق تطقس ىتح ةيسنلب



 هقالخأ ىف نوكي نأ ديسلا نم جرب ناكو « ٠١44 ةنس هينو»

 قيلخ وه امو . ىطسولا روصعلا ناسرفب ريدج وه ام لبتلا نم
 ةيسنأب لهأ داك ام « كلذ سكع ىلع هنكلو « هترهش هل سرافب

 فاحج نب ىضاقلا قرحأف آَنلاب اليكتت مهم لكن ىتح هل نوملسي
 مكانغلا قرقو « نيماسلا ةنيدمللا لهأ نم فالآلا ميذو « ايح

 ىتح هب اولاز اف لمعلا اذه هل نودحولا رفني لو ! هءاحأ ىف

 هيلوي ىف هنوع تهذا ةركنم ةعزه هومزهف اكتويس ىف هب اوعقوأ
 ةثالث ةيسنلب نع عفادن تلظ هنيعث هجوز نكلو « ١١85 ةنس

 . نيماسملل اهميلستل ترطضا مث ”1٠١ ةنس ىتح ىرخأ ماوعأ

 ةسنكح ى اهقرحتل اهحوز ماظع اهعم ةلماح اهع تلحرو

 رتسلا ريشي هنيعت ةلحر ىلإو ) سحر. برق انيدراك ىف وردب ناس

 ( باتكلا اذه نم لوألا لصفلا ىف درت

 ىهف « ةيملاعلا بادآلا ف تيصلا ةعئاذ ةيصخش ديسلاو

 ةديصق ) ةامسلا ىنابسألا بدألا دئاصق ع ورأ ىف ثيدحلا رادم

 رشع ىلاثلا نرقلا ف تمظن ىتلا « 2063 06ا 010 ديسلا

 ضعب نإ لب « مويلا ىلإ فرع ىتابسأ رعش مدقأ ىهو ىداليلا
 « مهتااتك ىف صخشلا اذه اودروأ نيالا ريطاسألا ةاور

 بدألا ىف هرك ذ دراوتيو سراف ناطاسل رفسي ةرم هوروصف
 ةقورعمللا لينروك ةباور اهرهشأ تاياور ةدع ىف هارتف ىسنرفلا

 ةامملا 0هنلاع# ع قوام وه ىنابسأ فلؤم ةءاور نم ةذوخألا
 آه5 810ءع020ع5 0عأ 0



 : ربما رس

 1. 2011163 0212121 - ةلمأط0250

 2. 201113 23مل عاناقع عال (1ل

 16115 ةئس ]ال31 016 23 لوألا ةرمال اهرشن

 3. 1*عءاععءطعمك دانع !'طتوأماأرع ممأ1(1ن11ع أ 11161215

 لع |' طوووعزتع 28ءولجنلا 1ع 120311 28

 ( ١1855 نديل ) ىناثلا دلجملا
 4. نعم 01 1ع (ن10

 م. 11. 1111114011 ةيزملجت الا ىلإ ةينابسألا نم اهبجرت

 5. 16 010 هدمت معملم- 1. 8بالعع تادعلع ( 1هكال)
 6. 1062 210 151 502111512 آ012133 0

 برعم





 ةيبيلصلا بورحلا

 هفقلأ

 ا ب را
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 حيدربك ةعما#ع ةساسلا ملع ذاتسأ

 هب نع

 ىسيع رمصأ ىلع





 ةيبيلصلا بورحلا

 ةديعبلا ثداوحلاب ىمسي نأ نكمي ايف سانلا ركف ام ًاريثك

 كانه نكي مل ىتلا ثداوحلا هذه نيب و . ةيناسنإلا ريصم ىفرثألا

 أدب دقو ٠ برغلاو قرشلا نيب عارصلا كلذ اهعوقو نم رفم

 انؤارعش مم كئلوأو . لاضنلا اذه نع الئاستم هخي رات تودوريه

 تماص ءاردزا نم قرشلا هب رعشي امع مويلا نوند>تي اولازام

 كالذ نورك ذي و « اهتمجعجوةب راحلا ةيب رغلا شويجلا ةبلجل قيمعو
 برغلاو قرشلا نيب لصفي ىذلاو « هترئاث أدمتال ىذلا فالخلا

 ةيسرافلا بورحلاو هداورت بورح كلتو . نيدبالا دبأ ىتح

 ةيبيلصلا بورملاو ةب روس ىف لقرهو سوساركك راعمو ؛ ةميدقلا

 ةركملاب ىحوتو ةدحاو ةمغن ىلع برضت اهلك ةينامعلا تاحوتنلاو

 قرشلا نيب عارصلا انلوقو ) ثداوحلل ٍظنم راركت دوجوب ةلئاقلا

 عئاقولا نم ةدقعم ةلسلسل اًيفارغج ًاطيست الإ نكي مل برغلاو

 مألا عزانت نم ارثأ لجأ ءايشأل لجس خيي راتلاو . ( ةيخي راثلا

 ًاعاستاو احوضو دادزي انإ كلذ نأ ىلع . ضرألا نم عاقب ىلع

 هرهوج ىلإ رظننو برغ'و قرشلا نيب لاضنلا ىعاظ حرطن نيح
 )ع مالسالا -5 جا 5)



 تانايدلا نيب ًامرطضم رصع ىلإ رصع .:رم نولتي ناكىذلا
 رحبل قرشلا لحاسلا نإ لجأ . ةسفانتلا تايندلاو بوعشلاو

 بابسأ ةدمل ناك ةيردنكسالا ىلإ ةينيطنطسقلا نم مورلا
 خعيراتلا اهب انؤيني لك اشلا نم ريثكل ةقطنم ةعونتم ةيفارغج

 رحبلا وأ دوسألا رحبلا قي رط نع ءاوس ةقطنملا هذه ىف هناف
 امو ايسآب لصتت ايروأ تناك ارحصلا ربع توريي نم وأ رمحألا

 ىف وأر صم ىف ءاوس ةقطنملا هذه نأ م - رارسأو تاحتتم نم اهيف

 تايندملا دهم تناك انيثأ ىف وأ سدقملا تيب ىفوأ تيرك ةريزج
 مداصتلا نم ريثك ع وقو نم دب ال ناكو . تافسافلاو تانايدلاو

 اًيداصتقا مداصتلا اذه ضعب ناكو . ةقطنلا هذهك ةقطنم ىف

 ةقادخع نئانحأ ني ًاعازن هدعيو اساس هنو اً هنضيو

 نسح الو ٠ كلذ لكن م ًاطيلخ : نايحألا ضعي ىف ناك دقل لب

 لع درس يرش لك انس ذر الإ مامتلا انك ايون

 اذه بورض ربك أ نمو . هل تدبم ىتلا فورظلا تحنو ةدح

 ةيبرغلا ةيحيسلا ةسينك نيب عقو ىذلا كلذ ًارثأ اهلجأو مداصتلا

 اهتراضحو ةيمالسإلا ةديقعلا نيب و « ةهج نم اهم وعشو اهتراضحو

 . ىرخأ ةهج نم اهب وعشو
 هيمسن نأ انئكع ىذلا - لقره ةعزبم لاضنلا اذه أدي

 كومريلا ةعقاو ىف رمع تاوق دي ىلع - نييبيلصلا نيب راما لوأ



 لاضنلا اذه ءاهتا دعومب ءىني نأ عيطتسي اذ. نمو . هم ماع
 بلغ مث « ءىش لك لبق اينيد تاقوألا نم تقو ىف ناك ىنلا

 ةفلتنع بوعش نيب ًاعازن ناكو . رخآ ًاتقو ىمايسلا رصنعلا هيلع

 كرتلاو برعلا نيبو « ةيحان نم فالسلاو نامورلا نيب ةصاخو
 هيف لياقتت نيفرط نيب ًاعازن ماد لظ هنكل « ىرخأ ةيحان نم
 ىتلا ةيديلصلا بورملا ءهاظم ىدحإو « هجول ًاهجو ناتراضح
 نيعستو دحاو ماع تهتاو « فلأو نيعستو تس ماع تأدب

 رخآ طوقسب ىهتني اهماتخ انريتعا اذإ كلذو . فلأو نيتئامو
 ضفن الأ انرثآ اذإ امأ . ةيروسلا ىضارألا ىف ىحيسم لقعم
 ةيبيلصلا بورخلا ثعاوب اهتفلخ ىتلا جاتنلاو راثآلا نع فرطلا
 دهع ىلإ ترمتسا دق بورحلا هذه نإ : لوقت نأ انعسو ىف نإف

 باوك تافاشكتسا دهع ىلإو ةيلاغتربلا ةيرحبلا تاحايسلا

 ثعابلا ثيح نم ىهف : ناهجو ةيبيلصلا بورحللو
 ثعاوب ةيادبلا ذنم هتضرتعا 0
 . ًاضيأ جور ماظن لكش ذا ةنيعور هك رح دعت ( ىرخأ

 بس ةلداع نيدلا لاجر رظن ىف نكت مل ةسدقم ًابورح تناك

 فقي نأ ةقيلخ تناكو « اهوكرابي نأ مهنم تقحتسا اهنإ لب

 ميج ةيحيسلا مألا طب رب ىحيسم ءىبث ىه . مهتايح اهيلع سانلا

 دقق مياتنلا ثيح نم امأ . دودللا اهتديقع ودعل ةوادعلا ةطبارب



 ىف الأ ةيحيسملا هتمفد ىذلا ملا ةيبيلصلا بورحلا تناك

 برغلا زورب ىه وأ نيدسلا ةقبر نم ةسدقملا ىضارألا صيلخت
 اهرهاظم ربك أ نه نإف . ىمالسالا قرشلا ىف همدقتو ىجيسلا

 . سدقلا تيب ىف ةينيتاللا ةكلملا ىه ةيحيسم ةلود سيسأت

 ىلع الرش ةلطم مورلا رحبل قرشلا لحاسلا ىلع موقت تناكو
 ىضارألا صيلختف . رصمو ةرهاقلا ىلع ًاب ونجو « دادغي و لصوملا

 ىناثلا امأو . بورحلا هلوح تراد ىذلا ماعلا ضرغلا ناكةسدقللا

 ةكلمم تف . هناذ ىف صاخلا هرطخ هلف تايالولا نيوكت وهو

 صال اببنوأ ةيبيلصلا بورحلل حبصأ ةينيتاللا سدقلا تيب

 لهأ سيسأتو ةيركسعلا تايعجلا ةأشن ىه ىتلا ةصاخلا اهجئاتنو

 تاقالعلا ومو ؛ ةيروس ىلاوم ىف ةيراجتلازك ارملل هونجو ةيقدنبلا
 انهو . ريشبتلا لامعأل اهب لاصتالاو ايسآ ءازجأ ةيقبب ةيراجتلا
 لاصتالاو ارمتسم كارعلا ناك سدقملا تيبب ةينيتاللا ةكلمملا ىف

 ىذلا كلذ هب شي كارم وهو . مالسإلاو ةيحيسملا نيب ًاماد
 ىعرتسا دق ناكس دقملا تيب ىف هثودح نأ الول ايناسأ ىف ثدح

 رظنلا نم نيح نحو . اينايسأ اهفلبت ل ةجردي ءاعج ابروأ هابتثا
 ىلجت - حوضوب انل ىلجتي سدقملا تيبب ةينيتاللا ةكلمملا ىف
  انراصيأ اهيلع قت ىتلا رظاذملا فلخ ودبت ىتلا ةديعبلا لابجلا

 ماوقو . ةيبيلصلا بورملا اهيف تماق ىتلا ةماعلا فورظلاو ةئيبلا



 د مهاد

 ٠ مورلا رحب ضول ىفارغجلا عقوملا وه فورظلا كلتو ةئيبلا هذه
 بورملا تقبس ىتلا نورقلا ىف هب تترم ىتلا ةيخيراتلا راودألاو

 ىف مالسإلاو ةيحيسملا نيب درو ذخأ اهف كراكو « ةيبيلصلا
 ضوملا اذه

 رطشني مورلا رحب نأب لوقلا اننكمي ةيفارغملا ةهجولا نمو
 ةيلقصو ايلاطيإ ًاقرش هدحي ىذلا ىبرغلا مورلا رحب : نيمسق
 ةيلقص ىبرغ بونجوالي روس سأر نيب ليم ةئام هضرع قيضمو
 هجتي ىذلا قرشلا مورلارحبو ٠ سوت قرش لامش نوب سأرو
 ىرخآل تقو نم تناك ىتلا ) ةيلقصل ةيقرشلا 'ىطاوُدلا نم

 ايسمآ لحاوس ىلإ ( نيرحبلل ٌقتلم وأ لاتقل ًااديم خييراتلا
 رخآلاو قرش اهدحأ دحاو رحبل ناغصن امو ؛ ةيروسو ىرغصلا
 . نيتراضا ًاتطوم ةينامورلاو ةيئانويلا روصعلا ىف اراص « ىبرغ
 ةسينكلا تأشن اهساسأ ىلعو ةينيتاللا ةراضحلا تناك برغلا ىنف
 مت امدنع ةسدقملا ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمالاو ةينامورلا
 ةراضحال ًانطوم ناك دقق قرشلا ءزجلا امأ . ةيحيسملل رصنلا
 . ةيطتزيبلا ةيروطاربمالاو ةينانويلا ةسينكلا تأشن هيفو ةينانويلا
 . عباسلا نرقلا ف مالسإلا ماق مورلا رحب نم قرشلا ءزجلا اذهىو
 رمغ ىتح ىنأب رهكلا رايتلا ةعرسب ةكم ىف هلقعم نم رشتني دكي ملو
 زاغوب ىطخم مث . هلك ايقيرفإ ىلامش زاتجاو قربلاك ةيروس



 روصعلا ل اوأى مالسإلان اكو . سناربلالابج ثيح ىلإ قراطل بج .

 ىلع كلذو مورلا رحب ىنرج ىف همدق تيبثت ىف حلفأ دق ىطسولا
 ةيبونجلا لحاوسلاو ىبرغلا ءزجلل ةيبرغلاو ةيبونجلا لحاوسلا

 مورلارحب ضوح نم نب ءزجلا نيذهالك فو قرشلا ءزجلل ةيقرشلاو
 كراعملا هذه تناك نّئلو . مالسإلاو ةيحيسملا نيب لاضنلا مدتحا

 اهعون نم لاح لك ىلع تناك اهنإف ةيبيلصلا بورحلا ىلع ةقباس
 نرقلا ةياهنىف تأدينيح اهسفن ةيبيلصلا بورما نأ ىلع . اهتميبطو
 لقتنت تذخأ برغلا ىف ةينيناللا ةيحيسملانأب تزاتما رشعىداحلا

 تكّتحا انهو . تقولا كلذ ىلإ هنع ةلرعتم تناك ىذلا قرشلا ىلإ

 ةب روطاريمالاو ةينانويلا ةسينكلاب ةهج نم ةينيتاللا ةيحيسملا هذه

 ىلسمب ىرخأ ةهجنم تكتحا ام. ايما اهتفيلح تناكو ةيقرشلا
 بورملا رصانع ممأ ناك اميرو . ءادعلا مهتبصان دقو قرشلا

 ىلع ىوطنت ىلا ةطيسبلا ةرهاظلا هذه ًامنن اهرهظأو ةيبيلصلا
 ةطيسبلا ةرهاظلا هذه نإف كلذ عمو قرشلا ف برغلا لخدت

 ناكميف برغلا لغوت ىذلا قرشلا نأل . هسفن تقولا ىف ةدقعم

 نأ ةينيتاللا ةيحيسملا ىلع نكي لف . ديقعتلا دشأ ًادقعم هناذ ىف

 لب « ةطنزيب ىف ةينانويلا ةيحيسملا عم اهتاقالع ةيوست ىلع رصتقت
 ىلع نيسقنم كلذك اوناك نيملسم مامأ اهسفن تدجو اهنإ

 ايسآ ىف ىعألا مل بتتسا نيذلا كا ارثثألا نوينسلاف ٠ مهسفنأ



 ناكر محألا رحبا ىب ونج ىلإ دوسألا رحبلا ىلاممش نم ةيب رغلا
 ىف نويمطانلا نويعيسكلا ةيداعملا ةيروس ىضارأ ىف مههجاوب
 ىذلا - فالملا اذه اوذشتكي نأ نييبيلصلا ىلع ناكو ؛ رصم

 اكنييعيشلاو نيينسلا نيب -- هوفرعي نأ مهيلعل بسلا نم نكي مل
 690ه سيات دح ريك ىلإ هب اوعفتنينأ اولواحم نأ مهيلع ناك

 ةيحيسلا زايتجا ىلإ رظنلا نكميف ةيخيراتلا ةهجولا نم امأ
 نيب ليوطلا ءادعلل ةمتاك مالسإلا ةب راحل راحبلا ءارو ام ةينيتاللا

 ىو . ةيييلصلا بورملاب طيح ىتلا ةيخيراتلا فورظلا ىف هرطخ

 هوحولا ضعب نم هبيشت داليملا دعب ١٠١515 ماع ةلاحخلا تناك )١(
 قرعلا ىف مهطاشن اوأدب اميح نامورلا هجاو دقف . م. ق ١*9 ماع ةلاحلا
 هجنإ رحب لاعثو ناتويلا دالب محم تناك ىلا انودقم ةكلمم : ىوق ثالث

 ةرسأ ًاريخأو ىرغصلا ايسآ ىف ماهر لو نييقولسلا مث روفسلا تح
 ةماه فالتخا هوجو كانه تناك دقن ىرخأ ةهج نءو . رصم ىف ةسلاطبلا
 بامالا مثواَع ملعتلل دادعتسا ىلع مثو نيلبقم نامورلا ناك دقف نيتااخلا نيب
 ةءاهن ىف اهل ناك دقف ةينيتاللا ةيحيسملا امأ . ةيئانويلا ةفاقثلا ىف ءىش لكب
 مثو اهلهأل ًاروسيم ناكو « اهب ةصاخلا ةيلاعلا اهتقافت رستع ىداحلا نرقلا
 نم هيلإ نوجاتحي ٠١ ىصقأ ىلع اولصحي نأ ةيلغصو اينايسأ ىف مهتطاوع
 رياغم ديدج ملاع ىلع نيلبقم اوناك نامورلا ناف كلذ قوفو . نيماسملا مواع
 ناكنإو ًائيش ةطنزبب ىف اودجو دقق رمثع ىداحلا نرقلا ةجرف امأ . مهلاعل
 ةصاخلا مثديلاقت ىلإ ةلبعب تمي ناك دقف « هروطت ىف فلتخم قيرط ىف راس دق
 امم رثك أ نييطنزيبلا نم اوملمت اوناك امير مهنأ ألا ةباهت ىف ىرتسو
 رصمو ةءروس ىف نيم لا نم اومامت



 مليا

 ربربلا عاضخإ ىف اوحافأ دق برعلا ناك عباسلا نرقلا ةياهن

 نكم ال14 21/11 ىماع نيب عمت ىتلا ةدملا ىفو . ايقيرفإ ىلاشب

 ىو . سناربلا لاج اوغلب ىتح اينايسأ حتتق نم ربربلاو برعلا .
 طوقس نيح ) مل/86 2007 ىنأع نيب مساتلا نرقلا نوضغ

 اوحتف دق ايقيرفإ ىلامثب ناوريق ىف ةبلاغألا ناك ( هطسقارس

 ىتعطاقمىتح ايلاطيإ ىل ونج ىلإ تالذك مهتشوانم تدتماو ةيلقص
 رخآو نيح نيب ةقطنملا هذه ىلع ةراغإلاب ىزوربأو اينابماك

 راغأ دقو . باصتغالاو ةنصرقلا ىلع موقت اهبف تارامإ سيسأتب و

 ىلامثو اسنرف ىبونج ىف سناقورب ةعطاقم ىلع اينايسأ وسم
 رخآو نيح نيب نوريغي مهئاصرق ناكو . ًاضيأ ارسي وسو ايلاطبإ

 ةجرد نيملسلا ةراضح غلبت إو . اينيدرسو اقيسروق ىنريزج ىلع

 نيذه ىف ترمهدزا دقل لب ؛ ةيلقصو اينابسأ ىف الإ ركذت

 ةيمالسإلا ةراضألا ريثأت لقتنا امهنمو « ايظع ًاراهدزا نيميلقإلا

 اههدعم ةكحو ةبطرق ةفساف تذفن دقف . ايلاطيإو اسنرف ىلإ
 ةيبسع تويبب وءرلاب تامجنو سراب ةعماج ىلإ دشر نبا ريبكلا

 اهكوام كح تح مهنم ءارعشااو نييفارنجلاب اهنأش عغتراو زارطلا

 ىتلا ةفاقثلا ةيمأ نإ لب ؛ ىناثلا كيردرف مهفلخو نييدنامرونلا
 (اينايسأو ةيلقص ىف ) ةتقؤلا ةيمالسإلا رصانعلا برغلا ىلإ اهتلقت



 تف دع

 .ىف برغلا ىلع قرشلا ريثأت ةيمهأ ريدقت لقأ ىلع لداعت تناك

 ©7 ةيبيلصلا بورحلا نمز
 .نإف قرشلا نه برغلا اهدافتسا ىتلا ايازملا كلت نكت امهعو

 .اواتحمي نأ ةيحيسلا ريغ ًانيد نوقنتعي نم حمسيل نكي مل برغلا
 ىف ايجي ردت ًاروهدت رشع ىداحلا نرقلا دهش دقو . ةعصستم اضرأ

 .اينايسأ ىتف . نييحيسما مدقت مامأ ىرغلا مورلا رحب ىف نيملسما ةوق

 .لامثلا تاوق تأدب فلأو نينثا ماع مظعلا روصنلا ةافو دعب

 عسوتو راصتتا ةرتق راثانو ناوجارأو ةلاتشقو نويل ىف ةريغصلا

 ماع ةلاتثق ريمأ سداسلا وسنوفلا تاوق مامأ ةلطيلط تطقسف

 ١١. ام ماع هط قارس ىلع قاوحارأ هنالو تلوتسا مك 0 .مم

 .نييطتزييلا ةالولا نيب تاعزانلا هتكبنأ ىذلا ايلاطيإ ىبونج امأ

 .لالخ نييدنامرونلا ىديأ ىف طقس دقف برعلا نم نيريغلاو
 نويدنامروتلا ءالؤه حتقو رشع ىداحلا نرقل! نم لوألا فصنلا

 .تكدينب ابابلا ضرح دقو « ٠١.٠ ء ٠١٠ ىماع نيب ًاضيأ ةيلقص
 .ضوهنبو ٠١95 ماع اينيدرس لالتحا ىلع ازيب لهأ نماثلا

 رحب ىف بعرلل ًاحبش نيدلسلا ناصرق دعي مل نييقدنبلاو نيب ونجلا
 .«(نمضطء لمع 88علتدعبدا ىف ركب ذاتسألا مال نم 0 )١(

 مو٠ نس ىتاثلا كلا 1115ه
 ةديدج ةوزغ سلدنألا داليل نيطبارملا ةوزغ ىف همدغت تفتوأ دقو (؟)

 اليوط مدت مل ةبقعلا هذه نأ ةءاهنلا ىف تبث نكلو ء ٠١85 ماع



 دم #8 ءاذسم

 ىداحلا نرقلا ماتْح ىف برعلا ةضبق ىف نكي ملو . ىبرغلا مورلا

 نرقلا لالخ ىفو . ايقيرفإ ىلامثو اينايسأ ىل ونج ىوس رشع

 ىف برعلا اوجاب نأ ةيلقص ىف نويدنامرونلا عاطتسا رشع ىناثلا
 برغلا ىلإ تلآ نيملا كلذ نمو  اهتاذ ةيقيرفألا مهلقاعم
 ًادوع بلصأو ةوق ٍظعأ وهو هيضارأ ىلع هتدايس

 ةيييلصلا بورملا ىلإ ىعادلا اعد اني> برغلا ةلاح تناكئالت

 . ةدحاو ةيضقل تناك ابنكلو نيبناج نم ةوعدلا تناك دقو

 ةقزن م ادونج اوأدب نيذلا ءالؤه - ةقجالسلا كارتألا طغض ناق

 ةب روس ىف ىدأ - دادغب ءافلخ ىلع نير طيسم مقاولا ىف اوراص مث

 نييمطافلا ءافلخ نم سدقملا تيب ىلع مهئاليتسا ىلإ ةيحان نم
 ىلإ ىرخأ ةيحان نم ىرغصلا ايا ىف ىدأو ( ٠١١ ) نيحماستلل

 ( 1١71 ) درجزانم ىف ةحداف ةعزه نييطنزيبلا مازهما

 امهنم الك و عدت ةطنزيب بعاتمو سدقملا تيب ةجاح تناك

 ٠١5 ) ىلوألا ةيبيلصلا بورملا تماقق برغلاب بيهم نأ ىلإ
 هتيبلت ٍلع تنواعت ىذلا جودزملا ءادنلا اذه ىلعأبإ اوج ( ١٠و

 جملا نأ كالذ . ابروأ ىلرغ ىف ىعامتجالا مدقتلاو ةينيدلا تاداعلا

 املو . برغلا ىف ةعدق ةداع مقاولا قوه بونذلا نع ريفكتللا

 دعب ةينيدلا تارازملا ىأنأو نك امألا سدقأ يلشروأ تناك

 دقف فعاضم نارفغ اهيلإ جحلا ىف نكب بسلا اذهلو ءابروأ نع



 نوموري نيذلا جاجحلا ءالؤه لاثمأ دصقم مدقلا ذنم تناك

 ًاقوفحم دصقلل اذه نويبروألا ىأر ذإو . مهتائيس نع ريفكتلا

 تناك مث نمو . هتياو هذاقنإ ىلع مزعلا اودقع دقق رطحلاب

 ضرغلا ناكو « حالسلا هيمحي ريبك جح ةباثمب ةيبيلصلا بورحلا
 نه سانلا نكمتيل سدقلا ناكللا ريرحبو قيرطلا حاسفإ هنم
 ليقتسلا ىف هيلإ جحلا

 ىف ةينيتاللا ةكلملا اوسسأ نيذلا مث جاجحلا ناسرفلا ناكو

 ماع لك كلذ دعب اودفاوت نم كلذك مهنمو . سدقملا تيب

 ىعارتجالا روطتلا ناكو . اهئاقيىلع لمعلاو ةكلملا هذه رزأ دشل

 ىدأرخآ ًاببس ةسينكلا ريثأتب ىعاطقالا ماظنلا ف ثدح ىنلا

 سااجلاو تاوداملا رظن تنل دقلو . ةيديلصلا بورملا مايق ىلإ

 ىذلا ىب را ساجلا اذه رشع ىداحلا نرقلا لئاوأ ذنم ةيسنكلا

 ةيلخاد برح رامغ ضو كاذ ذإ ةيب رملا ةيعاّتجالا ةئيملا هتدنأ

 مالسلا : عئارشب روعشلا اذه حامج اوحبكي نأ سمألا لوأ اولواخل

 ىلإ ههبجوت ىف كلذ دعب اوركف مث 1ءانهد هللا مالسو طن

 سرافلا ةحلسأ نيشدتب امإ « ةسدقم »و « ةلداع » ةيبرح لامعأ

 ةلادملا نع عفاديل ةكربلا هحنمو ناسرفلا ةئيه ىف هلوبق ةلفح ىف

 ىلع ًادعاسم ةسينكسلا نم كلذ ناكو ) لظلا ةب راح ىلع لمعيو

 ةيدرفلا بورا ليوحتي امإو « (ةيسورفلا نم ديدج عون قلخ



 ةرفكلا دض ةسدقم برح ىلإ ضعبل مهضعب نييحيسملا لتق نم
 56١1ه ماع تنومرلك ىف انمهه آ1 ىناثلا ناي أ ابايلا عنص اك

 مالسلا ةيضق تناك دقق نذإو . ةيبيلصلا برحلل رشبي وهو
 تناكو . ةسدقملا برحلا ةيضقي ةطبترم ايروأ ىبمغ ىف ىلخادلا
 ىملإلا مالسلا ةدحاو ةمغن ىف لصت ىللاوتلا ىلع ةيسنكلا عماجلا

 ةيحيسملا ةيبيلصلا برحلاب
 : نيلكش ةيحانلا هذه نم ةيبيلصلا بورحلل دج اننأ ىلع

 الح ءىش لكل بق تناك اهنكلو . ةسدقمأب رحو « جاجح مدقت

 ذإ ءالبنلا راغص نإف . ىعاطقإلا دهعلا ف ناكسلا رئاكت ةلكشمل

 ةكلمم أشنت ملواف . مهدالبب مهلبقتسم ىف لمأ مل نكي مل كاذ
 عفترا امل ةينيتاللا سدقملا تيب ةكلممو « ةيدنمرونلا ةيلقص

 -همعم4 4: ليثت ود دب ركنات ريمألا ةلالس نم نيريثك نأش

 تأيه ةيعاطقإ تارمعتسم تناككلاملا هذه . ًالثم ؟1ةرنا مالا«

 ىرخأ ةهج نمو . ىعاطقالا دهملا ىف نورجاهملا هيلإ ىوا ًاجرخم

 روفثلا عماطم دست ةي راجت ًاقوس تدجوأ ةيبيلصلا بورحلا ناف
 ةيقدنبلا تاسسؤم نكت لو . وملا ىف ةذخآ تناك ىتلا ةيلطيإلا

 تاعدوتسك تمدختسا ىتلا ةيروس لحاس ىلع هونجو ازيبو
 ةرمعتسملا عبرات ىفرثألا ليلق ًالماع ةب راحتلا ايما قرط اهنم نوت

 لب ؛ ةيبيلص برح لوأ ةيلاطيإلا نفسلا تققار دقلو . ةينيتاللا
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 من هةر لس

 برحل ةمزال ةيلاطيإلا ندا ةئوعم تناكو . اهمدقت ىلع تدعامس

 تناك كلذك . سدقلا تبب ةكلمم ومن ىلإ تدأ ىتلا راصحلا
 ىلإ فيضأ اذبو . ةنس لك جاجحلا جاوفأ لقنت ةيلاطيالا نفسلا

 ظحلا نسل ديدج ثععاب ةيبيلصلا بورحلا ىلع ىحورلا ثعابلا
 ىراجتلا ثعابلا كلذ وه « هئوسل وأ
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 مارطضاب اهتبحاص ىتلا ةحناسلا ةصرفلاو ةفلتُحا لماوعلا هذه

 نبودلب و لوألا نيودلب تدعاس دق ةب روس ىف ةيمالسالا نتفلا
 ىماع نيب اهميعدتو سدقلا تبب ةكلمم سيسأت ىلع ىناثلا

 اهقاس ىلع موقت دكت مل ةكلملا هذه نكلو . 106
 . ىتالسإ لعق در دلو ىحيسملا طغضلا نأ ذإ رامدلا اهدده ىتح

 نيب انهو . لصولل ةنيدم ةيمالسالا ةمواقملا هذه رك ىع ناكو

 ةريغص تالي ود ىلإ تراهنا دق تناكىتلا ةقجالسلا ةلود لالطأ

 لوأل ىكتز "”كبانألا رهظ ةيبيلص برح لوأ بوشن لبق
 ىلع ١١44 ماع ىلوتساو « هيسفانم ىلع هناطلس رشن دقف . ةرم

 ممو ءالؤه اهم ىنم ةبقع لوأ وهو « نيتاللا نم 50عودد اهّرلا

 بدؤلا وأ ىصولا ىلع صألا لوأ ىف قلطي ناك ظفل كيانألا )١(
 نيذلا ءايوقألا ءارمألا نم ةداع بختني ىصولا اذه ناكو . ةقجالسلا ءارعأل
 ًاماع حبصأ نأ بقلا انه ثيلي ملو . ةيارفلا ةطبار شرعلاب مهطبرت
 - ( برعلا ) ءارمألا رابكلا



 نيدلا رو هنلخ كناكو . مهعورشم قيقحم ىلع نولمسي
 فينع داهلل ديدشلا ىنيدلا هسمحتب ًاقورعم ( "4 -1155)

 هوكريش ىدركلا هدئاق عاطتسا دقو . ةيبيلصلا برملا دض

 - رمعم ىلإ هذوفت ادعي نأ دئاقلا اذه ىنأ نبا نيدلا حالصو

 نم مهتكلمم ىف نيتاللا كئلوأ ددهت ىذلا رطحلا اذه ءازإو

 برملا دض داهجلل ديدجلا ساما ءازإو رصم نمو لصوملا
 مهتعزع تراخ دقو ءالؤه مسي مل نيتاللا اهبثنأ ىتلا ةيبيلصلا

 ماع هيلوي ىف اومزهما ذإ ءاطيإ ريغب مالستسالاو عوضحلا الإ
 ملسعلا طورف سدقلا هنيده تدعو, نيك ةنقوم فالحل
 هينامأ ةياغ نيدلا حالص غلب اذبو . هسفن ماعلا نم رب وتك أ ىف
 نم اليل هديعب هللا ىرسأ هيلإ ىذلا ىصقألا دحسملا ذقنأو

 مارحلا دجسلا

 هلمف ام ضقنت نأ نع ترجع دقق ةثلاثلا ةيبيلصلا برحلا امأ

 قترامإي نمزلا نم ًاحدر اوظفتحا نيتاللا نأ ديب . نيدلا حالص

 روطاربمالا عاطتساو . ةيروس ىلاش ىف سلبارطو ةيك اطنا

 سدقلا ةنيدم ديعتسي نأ حالسلاب ال ةسايسلاب ىتاثلا كي ردرف

 تناكسدقملا تيب ةكلمم نأ الإ ( 84 - 177/) ةريصق ةرتفل

 جمعي ناكىذلا رشع ثلاثلا نرقلا كلذ دمب ءاجو . تسرد دق

 مهفعب لاق اك تبشن بورملا هده نكلو . ةيبيلصلا بورحلاب



 اد ههاس

 .قأ ةيبيلصلا بورملا ردت . نيطسلف ىف الإ ناكم لك ىف قحب
 ةينيطنطسقلا نم ىدهريغ ىلع تلقنتف . مدتحم نم عمو . بشنت

 /(6. 1؟4:9والا )1١918- رصم ىلإ(1-6؟)

 ,ىتلا ةيبيلصلا برحلا نأ ىلع . ( 107٠ ) اهتقلب دقق سنوت ىتح
 ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا ىف الإ ححنت مل قيفوتلا ضعب تيقل

 .نءزلا و٠ ةدمل ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا سقت ىفو « ةيحيسلا

 .نأ ىرت اذكهو . ةقدانبلاو نييسنرفلا نيب ( ) ٠١4 - 5١
 هبورملا لامتشا تببسو برغلاب تدحنتسا ىتلا ةينيطنطسقلا

 اناث تشعتنا نإو ىثو . بورملا هذهل ةيحن تناك ةيديلصلا

 هتكرت دقف 1*١ - ١40 ةضيرملا ةايحلا نم نينرق ةدمل

 .تناك- ليبخرألا رزجو تيرك ىف ةقدانبلاو ةروملا ف نييسنرفلا
 ,ىذرفلا ىعاطقالا ماظنلا نيب ةفلاحم ىلوألا ةيبيلصلا برملا

 .لوحم رشع ثلاثلا نرقلا ءىجمب و . ةيلاطيإلا ندملا ليطاسأو

 نوي ونجلاو ةقدانبلا ماقأو نانويلا ىلإ ىسنرفلا ىعاطقالا ماظنلا
 هفوزا رحبو مرقلا ىف قرشلا ةراجتل ةديدج ةيراجن تاطحم

 لالطأ ىلإ ةيبيلصلا بورملا ف ةييذاجلا زكرع لقتناو

 ةيقرشلا ةبروطاربمالا
 هثلاثلا نرقلا فصتنم ىف رهظت تذخأ لمأ ةقراب نأ ريغ

 هيلإ رظن ةيويسألا ثادحألا ىف ديدج بالقنا عوقوب رشع



 ةيروطاربمإ ماقأ ناخزيكتج نأ كلذ . ديدج ريخم ريشبك برغلا

 نيكب نم تدتما ةيمالسإ ىه الو ةيحيسم هال ىربك ةيلوغم
 عبرأ ىلإ ايرادإ تمّسقو ًابرغ تارفلاو ربيند ىرهن ىلإ ًاقرشا
 لكو . ناخ بقل هيلع قلطي اح اهتم لك سأر ىلع تارامإ
 ةيسرافلا ةرامإلا تناكو . اهالج ثيح نم ةبروطاربمإ ةرامإ

 قرشلا مورلا رحب نم انج ةبيرق زيربت اهتعصاعو ةصاخ ةفصب.

 رحبلا اذه رومأ ىف افوخدل تدأ ةجردل.

 نوب روطسنلا نويحيسملا دعسو نيحاستم لوغملا ثراك

 0 ءالؤه لت نأ نذإ عني اقنع مهنتك ىف نونو هيسألا»

 ورملا نم ىماسألا ضرقلا ققحتي ال لو « ىحيسملا نيدلا ىلإ
 فا 0 ةيمارتم ةديدم ةحاسم ىلع ةيحيسملا رشنب | ًاريخأ ةينيلصلا

 ىلإ تعد ةياغلا هذه ؟ لبق نم دحأ اهب حت نكي مل ةجردب

 اهممءععما [ا/ عبا رلا تتسونيإ ابايلا ثعب دقق . لسرلا داقبإ

 ةلحر ىف زهطس قع هادم ههيمنمع ؟'”نيب راك نايب هد نوج

 ( 51 آماننؤ سول سدلقلا لطعراو 3 ماع ةأيوط

 تطشنو « ١١6٠١ ماع اهلثم ىف اتاانذسص هأ ؟انطءانوطانأ5

 . ىعبطم ًأطخ هنأ نظلا بلغأو طرورب ىزيلجمالا لسصألا ىف (١ر
 تاتي 2ءممطوب ةمل ىف توموزو ةدام رظنا صاورب نالب ةقيقحلاو
 11. 8وعطعاعأب ان1ءاتوتتةلنع 0ع 810ج قمتم ءأ 1115015

 ( برعلا )



 لك ناك . نيصلا دالب ىف ىتح سئانكلا تميقأو تايلاسرإلا
 ىلإ تاممأ تالذك. ةنوعم ةيأب نيلعساف رفظت لو . الح اذه

 نيتالل تكرت ىتلا تاكلتمملا نم ليلقو سلبارطو ةيك اطنا نيح
 اوعاطتسا نيتاللا نأ ىلع . ةعدقلا سدقملا تيب 0

 . نبدلا حالص ءافلخ نيب ماسقنالا تن ةدحأ ىلا نتفلا لضفب ءاقبل

 ةنس ىف رصم شرع ىلع اولوتسا نيذلا كيلايلا نيطالسلا ص
 . برحلل ابحم سارما ىوق ًاديدج ايمالسإ ًارصنع اوناك

 ةديحولا ةلواحلا ىلع نيطالسلا ءالؤه ربك أ سرييب بلغت دقو
 ةبروس ىف امل ةدعاق سيسأتل ةيلوغلا سراف ةلود اهب تماق ىتلا

 ةيك اطنا ةرامإ مزه كلذ دعب و ( 15٠0 ) قشمد ىف رقتسا مك

 اهو سايارط نووالق هنلخ حتفو . ( 1؟ه8) هيلإ اهعضو

 رخآآ اكع ىلع هفلخ نووالق نب ليلخ ىلوتساو . ( 15 ) هيلإ
 ةياهن تبراق نأ امو (141) ةيروس لحاس ىلع نيتالل لقعم
 ايئاهت تظفل دق ةيحيسلا ةينيتاللا تناك تح رشع ثلاثلا نرقلا
 3 هوبسألا ىضارألا نم

 ىلوتسا ىلا صربق تحبصأ دفق . رزجلا ف تشاع اهنكل
 ةشلاثلا ةيبيلصلا برحلا ىف نيينانويلا نم لوألا دراشتير اهلع

 ةرسأ نم اهكولم كح تحن ةينيطسلفلا تاعاطقإلا بامسأل أجلم

 تناك ىتلا عاطقإلا نيناوق ترسو ترمتسا اهيفو « ناينيزول
 ( مالسالا - ١ ج ح ؟)
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 ةلقتسم ةلودك سدقلا ةكلمم تلظو . سدقلا مك احم ىف ةعبتم

 ةقيرطلا سفنب و ١7". ةيقدنبلا اهيلع تلوتسا امل 14 ماع ىتح
 ع عايض دعب ؟1هدمئاهلا عد هي راتب-الا ناسرفلا سدور لتحا

 ىذلا حعيراتلا ىأ ءالوعع ماع ىح ءريزجلا ىف اورقتساو ايئاهن

 هطلام ىلإ و ًايرغ هيف نوحزني اوأدب
 ةلادلا ةليبخلا نيتاللا راث ١ ضعب نيترب رجلا نيتاه ىف لازت الو

 اني و . ىطسولا روصعلا ءانئأ قرشلا مورلا رحب ىف مدوجو ىلع

 . سدورو صرق ىف ممادقأ نوتبثي عاطقإلا دهع ءالبن ناك

 نم مئانغك املا ,ث رئازج عضب و تي رك ىلع ةقدانبلا ىلوتسا
 ةدوع ىف اودعاس ىذلا نوب ونجلا امأ . ةعبارلا ةيديلصلا برملا

 مناف فكل ماع ةينيطتطسقلا شرع ىلإ 22/26ه10هعف جولويلاب

 سووخو سوبسل رزج اوحابتسا دق اريب ةيحاضي مهتأفاكم قوف
 مامز ىلع ةضباق ةينيتاللا ةيحيسملا ترمتسا اذب و . ءازجلا ءافينسال

 تناكو « ىطسولا روصعلا ةياهن ىتح قرشلا مورلا رحب ىف رومألا
 ىو ىتح ةقرفتملا اهدعاوق نم مالسإإلا ىلع برحلا نشن لازت ام

 زواجتي م هكلمت تناك ام لك نأ نم مترلاب و ءرزجلا ىف ةروصحم

 تبصتغا ةيمهالا ةليلق تاحوتف مث « ةيطنزيبلا ةي روطاريمإلا ماطح

 راصتت ا لعج اهيحالإ كارعلا بنجتتل نكت مل ىو . مالسإلا نم

 طيسولا غيراتلا نع هتارضاحم ىف سربق نع زبوتسل ةرضاحم رظنا (1)
 1 علتعيدل دهسا 8600عمم 1115107 ثيدللاو



 سا ه4 دع

 الفقم ارحب قرشلا مورلا رحب نم نيينائملا كارتألا
 تدققو ايدناك تطقس ىتح لحي مل 1174 ماع نأ قحلا ىفو

 مورلا رحب قرش ىف ال ريبك لقعم رخآ ةيقدنبلا
 لاس 1

 رحب ىف ةيبرغلا ةيحيسلا ةرطاخم مئأتن تناك اذام نآلاو

 مقاولا ؟ قرشلا ىف نيملسملاب ليوطلا اهك اكتتحاو قرشلا مورا
 بورملا راث ا نع لاؤس ةهج نم وهف . جودزم لاؤسلا اذه نأ

 كاكتحالا نم ًايولسأ اهنوكو دمت ال اهنأ ثيح نم ةيبيلصلا

 ةيتآلا ثعاوبلاو لماوعلا نع لاؤس ىأ -- برغلاو قرشلا نيب
 نع لاؤس ىرخأ ةهج نم وهو . برغلا ىف اهريثأتو قرشلا نم

 عمتجا طيح ىف لاف ةكرح اهنأ رابتعاب ةيبيلصلا بورحلا مئاتن
 عمت+لا كلذ باصأ ىنذلا رئأتلا ىدم نع لاؤس ىأ - ىنرغلا

 طاخ املاط دقلو . هيف ترئأو تداع مث هنم تأشن ةكرح نم

 ةالاغم ىلإ ىدأ طلخلا اذهو . نيلاؤسلا نيذه نيب نوخرؤلا

 امهنيب زييقلاب اهادافتن نأ نكمي ةريثك

 نم ةمطق ةالاغلا هذه ىلع ليلدتلل ذخأن نأ نكميو
 ةةعدمعمس هطرساو نيار مأ نه هفلؤمل ماعلا خيراتلا باتك

 3 ةيبيلصلا بورحلاب قلعتت قااععدعأدع تلاد ععكءطن ءاأع

 1«نلنن هعدطلءطأع لعد 8انااعادلأعل5 كالا دلحلا رظنا )١(
 م.. ل 55م تاحفصلا سخألا ىلعو عياسلا باتكلا



 ادع ؤةهادسل

 ىلإ ةوزعم ىحاونلا ىتش ىف ىطسولا روصعلا تاروطت دج انهف

 ذوقن وحم ىلع ىنيدلا طيحلا ف تلمع ىع ذإ . بورحلا هذه
 ىلإ اهدعب مجرت نأ نكمي ال ةضهانم ةتيهرلا تضهانو ةيوبابلا
 ىعاتجالا طبحلا ىف امأ . ةقطرملا ومن تعجش مث ؛ لوألا اهدهع

 ومت ىلإو تاقبطلا نيب معأ ةاواسم ىلإ تدأ دّقف « ىداصتقالاو

 مدقت مث « ةينواعتلا عانصلا تايعمجو رارحألا نيحالفلا ةقبط

 هذه بقعأ دقق « ةسايسلا ناديم ىف امأو . ةعانصلاو ةراحتلا

 نوناقلا روهظو ةبزكرملا تاموكحلاو ةلقتسملا لودلا مايق بورحلا
 ةفاقثلا ملاع ىف امأو . ةمظنللا ةيئاضقلا ةرادإلا كلذكو « ًابوتكم

 ةيديلصلا بورا دعب ةفسلفلا ىف نيركّتملا رايك رهظ دقق عساولا

 ملعلا نولب نولث فوصتلا ىتحو . برعلاب لاصتالا نم اهعبتي امو

 تدادزاو « ةعدقلا تاغالا ةسارد قاطن عسناو . 5ع

 . ًاديدج ًاطاشن ايفارغجلاو خي راتلا مولع تبستكااو ء اهتبوصخ
 ةيكسنامورلا ةراملا رصع ىضقناو « للا رعشلا أشن كلذك

 رسأو ىكبسأ قوذ رهظ اك « ةيطوقلا ةراملا اهتفلَخو هدة ءدوانع

 ريوصتلاو تحنلا ىنف ىف
 ىف ىتطنال أطخلاو فارسإلاو طلخلا اذه لثم ىرتل انإو

 ثداوحلا نم هدمب ام ةلع ةرورضلاب وه قباس ثداح رابتعا

 ْ] باتك ىف كلد لك ىرأ . 20وأ طمع كوم مجممأعع 120



 ا ةءواسل

 خعيراتب موسولل مضل ىلعلا 1اه05- 8ةنات 30

 اذه . 1ننلاسععدءتنلداع لعع !نعبداتعع ةيبيلصلا بورحلا

 ضعب نم هنكل « ةدام ةرازغو عالطا ةعس ىلع لدي باتكتلا

 ةهج نم زئوربف . ةيدقنلا بيلاسألا ههوج ىف عبتي ال ىحاونلا

 ىلع ديحولا لماعلا تناك ةيبيلصلا بورما نأب لوقلا ىلإ ليع
 ع« ٠و 11١٠١ ىماع نيب ةمقاولا ةنس ىتثملا لالخ ابروأ مدقت

 تلمع ىتلا 01536 ©2ان5ده1ع5 ةلعافلا للعلا هذه لك اعأكو

 ةديدجلا ابروأ جارخإ ىلع تدعاسو « ةنس ىتثلا هذه لالخ ىف
 اهاوتحا دق حالصإلا رصعو فاشكتسالا رصعو ةضهلا رصع ىف

 نكت مل ةيبيلصلا بورحلا نأ عقاولاو . ديحولا لماعلا كلذ اهلك

 اهانريتعا اذإ ىرن اذكهو . لماوع ةدع نيب ًادحاو الماعالإ

 انفرتقا دق توكنت ىهاوظلا نم اهبقعأ امل ماعلا ديحولا ببسلا

 رامتعا أطخ ىتاثلاو . ةدرفملا ةلملاب لوقلا أطخ لوألا نيأطخ

 ةهج نءو . ثداوحلا نم هدعب ام ةلع ةرو رضلاب وه قياس ثداح

 ناتماه ناتادأ ةيلقصو اينابسأ نأب هميلست ممزتورب نإف ىرخأ
 هبأر نعألا رخآ ىسني هارت برغلا ىلإ برعلا ريثأت امهم لقتتا

 ءازجأ ةسخ نم وهو 8 ةنس نيلرب ىف تاتكلا اذه عيط )١(
 ةفاقثلا عبرات ىلع ةيبيلصلاب وحلا ريثأت ىف سماخلاو داصنقالا ىف اهنم عبارلا
 ةصاخ ةءانع ناقحتسي ناءزجلا نانهو



 وص #4 ل

 ضرغلا اذهل ىربكلا ةادألا تناك نيطسلف نأ ىلإ بهذي و اذه

 ةجئرف نيب دج نحت » : لوقي وهف . ةديحولا ةادألا تناك امب و لب

 باغأ ىف ةيبرغلاو ةيقرشلا رصانعال مناد لاصتا لوأ نيطسلف

 نأ ىغنبني ىذلا وه طلتخلا لاصتالا اذهو . ىفاقثلا مدقتلا نيدايم

 انعسيال انهو . « 7 برغلاو قرشلا نيب طسوتلا ةمدقم هنأب فصوب

 دادزيل أطخللا اذه نأو © ةدرفلا ةلملا » أطخ ًايناث اظحلن نأ الإ

 ةيقرشلا رصانملا جازتما ) ةيناثلا ةلعلا تنأ سنن مل اذإ ةماسج

 ىراصقو . ارث لفعأو ىوقأ تناك ( ةيلقصو اينابسأ ىف ةيب رغلاو

 ناخ نم: ضع هلأ وتورم كلك ارق ندي رست نإ لوقلا

 ىلاوح اناك اك ىبرعلا قرشلا ةفاقث عفرو ىنيتاللا برغلا ىف ةفاقثلا

 ةيديلصاا بورحلا لاجم عيسو' ىف هنم ةبغر كلذو « 11٠١ ماع

 تادراوو ًارامع لقأ برغلا ف قوس ريوصت ىفو « اهرئأ ميظعتو

 نف . هداقتعاب ةيدعلا ةلدألا انا حمست امم رثك-أ « قرشلا نم

 رصعلا نيللا كلذ ىف زاتجي تناك ىتلا ةيبرغلا انووأ نإ لوقي

 روهظب ىهتناىذلا ركفلاومت دهشت تناك ىتلاو « مضعلا ىروجي رجلا

 ةوقو ةيسنرغلا تاعطاقملا ءوشنو 8طءادعل دراليبأ لثم فوسليف

 ةروثلاو « ىدنمرونلا ةراملا نفو « ةيدنمرونلا ةراضحلا راشتنا

 روهظ ىري زثورب نأ فيضن نأ قحلا نمو - 4ه؟ ص )١(
 ةحيحبصلا ةيملعلا ةايملا ناديم ىف فالتخالا مامن فلتخم رخآ لماع



 كا 0

 قداحلا نرقلا ةياهن ىتح اهعبتت نكمي ىتلا ةيراجتلاو ةيعانصلا
 ةيواخ تناك املاح هذهو ةيبرغلا ابروأ نإ لوقي نم . رشع
 ماع ىلاوح قرشلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا امأ ؟ ءىش لك ىلإ رقتفت

 ىرتس اك سكملاب لب . اهدوهع ىهزأ ىف نكت ملاهنإف ٠
 ىلوألا ةرارشلا تملدنا اه دنع بيغملاب نذأت اهسمث تناك

 هنأ ًامئاد رك ذن نأ انيلع بجاولا نف نذإو . ةيديلصلا بورحلل

 لع. م رختم ديدج ترغ كلادخ ناك ةيخيراتلا ةيحانلا نم
 لالحمالا ىف ذختأ يدق قرش

 نوكت دقو « ةيرحس ةلك « ةيبيلصلا بورحلا» هذه

 احل ةقالع ال ةريثك ءايشأ هيلإ بذجي ًاسيطنغم ةبرحسلا تايكلا

 ءانثأ ابروأ ىبرغ ىف تعقو ءايشأ نيب زي نأ ىنبنيف . هب

 هبإف لجأ . اهل ةجينث الو اهب ةلصتم نكت لو ةيبيلصلا بورملا
 ىحيسلا ايروأ ىلع نإف ةيبيلص برح تمقو دق نكت مل اذإ

 فصنااى ًاعيرسمدقت هيف مدقتت ةراجتلاو ندملا ةايح تناكى ذلا
 هنراجم مقد ىف ءدبلا عاطتسا امب ر « رشع ىداحلا نرقلا نم ىناثلا

 ىف زك اسم هسفنل قي نأ ىفركف اميرو . مورلا رحب قرش ىلإ
 دوسألا رحبلل ىلاهثلا لحاسلا ىلع ةيقرشلا لفاوقلا قرط فارطأ

 نيوزق رحب ىلاعت بهاذلا قي رطلاب لاصتالا كانه نم نكمب ثيح

 ةيروسلا 'ىتاوملا ىف وأ . دنقرمسو ىراخب ىلإ لارا رحب ىبرغو
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 نوكي اذهمو « ىمرافلا جيلخلاو سرافب لاصتالا نكمي ثيح
 ىلإ اعدق ىدؤي ناكىذلا رحبلا قيرطب ًالصتم ابو ىلْمغ

 ١ نيصلاو دنملا

 ةيروس ةلود اوسسأ مهنأ وه نويبيلصلا هلعف ىلا نإو
 ( دارقالل ةعطقم اهضارأ ضعب « ىعاطقإلا ماظنلا 20 موقت

 ةلودلا هذه ناكو . ةيراتبسالاو ةبوّدلا تاعاجل رخآلا اهضعبو

 اهسفنل تماقأو . نايحألا ضعي ف صوصحلا ىلع ةيراجت ةفص
 *ىناوملا ف نوبزييلاو نوب ونجلاوةقدانبلا اهنكسي ةفلتخم ءايحأ اهف

 اذه نأ رك ذن نأ نم انل دب الو . لحاسلا لوط ىلع ةعقاولا

 ةيروسلا رك ارلا هذه ىلع ًاروصقم نكحي مل ىراجتلا حورلا
 رحبلاو ةينيطنطسقلا ىلإ عقاولا ف لصو دق ناك ذإ ءاهدحو

 ةعبارلا ةيبيلصلا برحلا دعب هترئادتمستاو ىوق ثيح « دوسألا
 ةب روس تناك دقق لاح لك ىلعو . رشع ثلاثلا نرقلا ءانثأو

 ةيبيلصلا برخلا نيب ةعقاولا ةدملا ف ىأ «رشع يناثلا نرقلا ءانثأ .

 ةيحيسلا نيب تاقالملا زك سم « ةثلاثلا ةيبيلصلا برملاو ىلوألا

 مالسإلا عاطتسا ناكملا اذه نمو . مورلا رحب قرش ىف مالسإلاو

 امو « ةيعاطقإلا ةلودلا ىلع هطغضب ةيب رغلا ةيحيسلا ىف رثؤيب نأ
 ةدراطع كالذكو . برغلا ىف عقو نم طغضلا اذه هندحي ناك"



 ا ١ هه عا

 هي فتاوسلا اذه .. ةيراجتلا.قرطلا لوط. ىلع نييحيسملا

 - .ةسردن نأ اييلع

 مالسإلا مدت نإ 50 07 تان 0 ذن نأ بجي اننكبلو

 نأ هنكمي ناكث يح ؟ ةيلقصو اينابسأ ىف تخسر دق تناك

 . ةبراضتم ىوق نيب عازن كانه ناك نكلو « برغلا ىف رثؤي

 نم لك ىدم ديدحتلاب فرعن نأ عيطتسن ال اننأ نم غرلابو
 نم ةيب رغلا ةيحيسملا ىف مالسإلا ريثأت نأ نظن دف « ىوقلا هذه

 نم اهيف هريثأت نم قدعأ ناك« ةيلقصو اينابسأ ىف هزك 1سم
 ناززمي نايس كانهو . ةرهاقلاو دادغب و لصوملا ىف هزك ١سم

 : صرفلا اذه
 أشنت ىتلا ةميظعلا ةوقلإ اهسفن ةيروس ىف متت مل هنأ : لوألا

 رجور 5 تح ةيلقص ىف لالا ناك كت افاقثلا جازتما نم

 ش ىتاثلا كي ردرفو ىناثلا

 نأ ةب روس ىف نيناللا رودقم ىف نكي مل هنأ ىتاثلا ببسلاو

 « مل ةرواجمو مهنع ةيجراخ ةيمالسإ ةفاقث تاريخ نم اوديفتسي

 نر. اوديفتسي نأ مورلا رحب ىبرغ ىف نويحيسملا عاطتسا اك

 ةيمالسإلا اينابسأو ةبطرق ةفاقث تاريخ

 ؛ ىفاقث جرام ىلإ ةينيتاللا سدقملا تيب ةكلمت راقتفا نإو

 ىف امأ . رظنلا تفلي سمأل ةفاقث بأ نم امات اولخ اهولخ نإ لب



 مسح ١١58 ل

 « نييدنمرونو « قيرغإ نم -- رسألا طالتخا ىدأ دقق ةيلقص

 . تيصلا ةعئاذ ةعونم ةراضح ىلإ -- نيب رعتسم ربرب و « درابملو

 نييفارغجال ايست نييدنمرونلا كولا طالب ىف دجن ال اننإو
 مجرتي ايكلم ًاراشتسم ىرت انتإ لب ؛ بس برعلا ءارعشلاو
 نوطالفأل 36م0 نونيمو ©2640 نوديف قرواحم لوألا ملول

 « وطسرأل 366(ءم:هامعاعم ةيولعلا راثألا باتك نم اءزجو

 ناك اع رو . 0:هععدعو آهعءافاد5 سويتربال سناجو:دتاباتكو

 ناكهيفف « لوألا ميلو طالب نم ًاتيص دعبأ ىتاثلا كي ردرف طالب
 22 1/ناعهمت ةيماعلا ةغالا ىف ىتئاد رك ذي اك ىلاطيإلا رعشلا أدبم

 ىف ةدقعم لئاسم هل راثت وأ ريثي كللا تاكو « عادوننم
 ةيلقصلا لئاسملاب دعب ايف تفرع ) وطسرأ ةف سلف حرش
 ىنرع طوطخم ىف ةيقاب لازت ام ( 0نعوالودعو 51كانهسقع

 دقق ةينيتاللا سدقملا تيب ةكلمم امأ . ©7ةيلدوبلا ةبتكملاب

 لق وأ « حورلا نم ًايلاخ « هنوشحلا هدوست ايب رح ارقم تناك

 . ةراضالا ناديم ىف ام لمعب مايقال ىفاكلا تقولا امل سيتي م
 نأ نود عالقلاو نوصحلا ىف رك_ىت ةيبنجأ ةقرف الإ تناك اف

 نيذلا عانصلاب وأ ةيروسلا ىرقلا ىجالفب قيثو لاصتا امل نوكي
 داحسلا ةعانص ىلإ ؛ مويلا مث اك ٠ ندملا ىف نيفرصنم اوناك

 (برملا) 2 هروفك أ ىف (1)



 مس 10

 ىلع قيض طيرش ىف نيناللا رئانتو . بهذلا ةغايصو « راخنلاو

 ىنالسإ ملاع تاراغ نم هومحي نأ مهيلع ناك لحاسلا لوط

 اواكمبنأب اوسحأ نإو مو . مل لوهجيو فارطألا ىمارتم

 ضرألا زك و مهتديقع ىمح « سدقملا تيب فنك ىف نوشيعي
 او مهنإف ٠ (تسطتاةءنك 1ءمومع) ضص رآلا ةرس وأ ةزيدتسملا

 ىف ىلمسولا روصعلا ةراضح زك 1ع نع نيديعب لاح لك ىلع
 22 سرابوامور

 ًازيصق ناكم هتقو اذهو ) اوذخأيل ةوقلا مهيدل تناكولو

 انف ( كلذ اولعني نأب ملل احمسي مل ايئادعو ًاعو مهءاقمو « ادج

 نوعيطتسو ؛« مهرواجي تناك ىلا ةيمالسإلا ةراضحلا كالت ىف

 ةبب رملا اينابسأ ةفاقث ههجاوت تناك مورلارحب ىبرغ نإ . اهنم ذخألا
 هياهن ىتح لعي فوسليفلاو بيبطلاو عرشملا دشر نبا ناك ثيح
 لواحو ةيب رعلا ةفسلفلا دوهلا فرع ثيحو « رشع ىتاثلا نرقلا

 نيب اوةقوب نأ ةف فلا كلت ريثأت تحن ةينوميملا ةسردملا عابتأ

 ةينيتاللا ةيحيسملا تققو كلانهو . ميدقلا دهعلاو وطس رأ ةفسلف

 نع البق هيلإ تلصو امن قدأ ًامهف وطسرأ مهفت نأ ىلإ ةيبرغلا
 ج00 قطنملا باتكل 80ءاطفانو سويت وب ةهجرت قب رط

 ىلكتلا وأ ميدقلا قطنلا نآلا هيلع قلطيو ء وطسرأ بتك دحأ )١(

 فوسليفلا 2]نينجد 0ءعمسم» ىداملا وأ ثيدحلا قطنملا نع هل ًازييمع

 ( برسل ) نوكيب ىزيلجنالا



 ل ا!ءرادسل

 طوقسسب نابسألا اهمنتغا ىتلا ةلطيلط ٍدجسم ةبتكم تجدبصأو
 ماق ىتلإ وطسرأ ةجرت تناكو . ءاملعلل ةباثم مهيديأ ىف ةنيدلا

: 
 ثلاثلا ترقلا ىف ململا عجارم نم امجنرم اينابسأ برع اهبن

 ىتاا بورملا عئاقو نإ لب ؛ ءىش لك اذه نكي مو . اارشع

 تاعوضوم تحبصأ « اينايسأو اسنرف نيب دودحلا ىلع تبشن
 هدنلتكساو ارتلجما نيب دودحلا ب ورح تناك كف ؛ رعشلا اهوانتي

 نيب لاضنلا ناك اكو ؛ ايناطيرب ىف دودحلا ىتاغأل ًاردصم

 ةيطنزيبلا ىناغآلل ارد صم سوروط لابج ىف قيرغإلاو كرتلا

 كلذكف ؛ هدصعمدع لع عمداع ةديجلا لامفلا ىتاغأي ةقورعملا

 دودح ىلع نيه سملاو نييحيسملا نيب تعقو ىتلا كراعملا تحبصأ

 «””روطايبمقلا ديسلا ةصقلو « دئالور ةينغأل ًاعوضوم اينابسأ
001042 

 لقي أدب ذإ « كلذ ريغ للا اندجو قرشلا ىلإ اندع اذاف

 ريوب هد . ج . تافيلأت ةيمالسإلا ةفسلفلا عران باتك نراق )١(
 1. ]. لع 80هعع 0عوءطتعطاع 0ع مطت]آصدهدتع ا 1

 5. 8ددصر قععمعو نانر . ١ فيأأت هبهذمو دشر نبا باتكو

 هأ خ1

 ىكاهلا دبع دنت ذاتسألا انليمز ةييرعلا ىلإ هلقت !.هنم لوألا باتكلا )

 ( برعلا - ابيرق عيطيسو هدير وبأ

 ٠٠ س لافتربلاو اينابسأ لصف ةياهن ىف تيثلا قيلعتلا رظنا (؟)
 (برعلا)



 سم 6١٠١ه ل

 كلذكح . لوألا ةيبيلصلا برحلا نابإ ةيبرعلا ةفسلفلا راهدزا

 لاوط تدتشا ىتلا دودحلا كراعم ريثأتب ىنطو رعش ىأ أشني م
 فو . ٠١ ماع ناذمم ىف انيس نبا تامو . رشع ىتاثلا نرقلا

 نأ دسب كاكشنتلا فوسليفلا ىلازغلا ىمق 1١11١ ماع ناسارخ

 نأ اذه لك نم ىهدأو . امل بصعتي ناكىتلا ةفسلفلا مده

 ةيغسلفلا ةبتكملا ١١6٠ ماع رانلا ىلإ مدقي ناكدادغب ىف ةفيلخلا
 نم ناك دقق نذإو . هسفن انيس نبا تافلؤم اهتايوتحم نيب و
 نأوأ نيملسلل قرشلا نيتال ذماتتي نأ هذهك فورطظ ىف ريسعلا
 . ءىش ىأ عادتبا ىلع مهب تطاحأ ىتلا ةديدجلا ةايحلا يع

 ككئاوأو . ةسدقلا ئضارألا ىف ديدج نف وأ رعش متي كلذك

 برغلا نم اوناك ةببيلصلا بورملاب اونغتيل رعشلا اوضرق نيذلا

 ؟5تاءدع< ه4 دي ىلع شعتنا دق خعيراتلا نيودت ع ناك اذإو

 دق ناك اذإ وأ 1/ةالادم» 0: 18 ىروصلا مل و دأ تقبع

 بيليف وأ ]هاذ ه: 1طءان» ىنيلبإلا انحويك ل جر نوناقلا ف فلأ

 ةداشإلا نكع ام لك كلذ ناك دقف طانازم 0غ ةلوبدعه ىراثنلا

 صصعلا اذه تافلؤم نم هرك ذب

 ا ةكلملا نأ ىرت اذكهو

 ناك ام نأ اك . ركذلا قحتسي ًائيش ىالسإلا قرشلا ةفاقث
 نأ قملا ىفو . ًاليلق الإ برغلا ىف رؤي ل ةصاخ ةفاقث نم اهدنع



 لداء١و 

 ةيب رغلا ةقاقثلا وعل ةيديلصلا بورحلا هتدسأ ىنلا م

 ردقب ىتالسإلا قرشلاب ةينيتاللا ةيحيسملا لصوا ةجينن نكي ل

 دقق . ةيئانولا ةيحيسلاو ةيطنزعبلا ةلودلاب اهلصول ةحيتن ناك ام

 برملا لبق ةيبرغلا ةيروطاربمإلاو ةيبرغلا ةسينكسلا تناك

 نم ةيوابب ةيقرشلا ةسينكلا نع نيتلوصفم ىلوألا ةيبيلصلا
 آانانمءد20 ه5 ىتومرقلا دئاربيتويل بهذ اعرو . نايسنلا

 وتوأ ةينيطنطسقلا روطاربمإ ىدل ةروهشم ةراذس ىف 23

 ماع ةينيطنطسقلا ىف عساتلا ويل لسر رهظ ابر وأ هدمه ماع لوألا

 تللظ برغلاو قرشلا نيب تاقالعلا نأ ققحلا نأ لط ٠

 حبصأ طقف 1١55 ماع قو . نورق ةدع لاوط ةدعامتمو ةردان

 دعبو ؛ ةيب رغلا لودلاب متاد لاصتا ىلع 0موددع1# نينموك لآ

 ىو . ةيقرشلا ةب روطاربمإلا ىف نيناللا مدق تدطوبت ماع

 ا1/ذا1ةةمد ه6 ىبب روملا مل و مجرتي ناكرشع كلاثلا نرقلا لالخ

 قونبربلا ىرنه هليمزو ىكنملفلا هثنروك قي رطب 0ع

 وطسرأل ةسايسلاو قالخألا ىباتك اعمر ه5 8ءهطدسا

 اقيرط برغال نوحتفي اذه مهلمعب اوناكو . اموت سيدقلا ةدعاسع
 نرقلا ةياهت ىفو . اينابسأ قيرط ريغ ةينانويلا ةفسلفلا ىلإ ةديدج
 نولم< ةطنزيي ءاملع ناكر شع سمالللا نرقلا لالخو رشع عبارلا

 ةيلاطيإلا ةضهلا نوذغيو ةلماك ىتانويلا ثارتلا ةورئ ايلاطيإ ىلإ



١١١ 

 ىبسيئرلا قي رطلا ىلع ةعقاو نكت مل ةينيطنطسقلا نإ من . اهتدامب
 ملأ برغلا ىلإ نواسري ءالؤه ناك اهنم نكلو ؛ نييبيلصلل
 ليطاسألا

 « اهب نويييلصلا عاطتسا ىرخأ لبس كانه تناكهنإ مث

 ىلا ةينيتاللا ةلودلا قي رط نعو « ماشلا ىلإ مهاجما قي رط نع
 . ابروأ ىنبرغ مدقت ىف اورثؤي نأ كانه نامزلا نم ةرتف اهوماقأ

 ىلإ ىأ . ىوغالا ليلدلا ىلإ ىمألا لوأ ىفريشن نأ عيطتسنل انإو
 ةيبرعلا تالكّلاو « ةيب رعلا ةغللا ف تباسنا ىلا ةيب رغلا تالكلا

 ىلا تازكلا تسيلو . ةيبرغلا تاغللا ىف اهرودب تباسنا ىتلا
 رك ذي زتورب وه اهو . ةريثكب برغلا نم ةيب رعلا ىلإ تريعتسا
 2 (ىكاعاةانوت) "طق « (1ممهوأنمء)ر ورينإ :اهنم لكم

 ةيبرعلا تايكلا امأ . ( ععمو5ات5 ) شرغ 0 (طاسعند5 ) 2

 . ريثكب اذه نم رفوأ ىهف ةيبرغلا تاغالا ىلإ تريعتسا ىتلا
 « فعدم تايكلا ةيزيلجتإلا ةغللا ىف ركذن نأ ىنكيو

 تاغللا ىلع انجرع اذإو . ةزحنم «زدع « لمةعممقم

 نع لقنت نأ اهل حيتأ ىتلا تاغالا كلت . ةيبروألا ةراقلا ىف

 نايحألا بلغأ ىف ةيزيلجإلا ةغللا تناك اينيب ةيبرعلا ةغالا
 اهراعتسا ىتلا ظافلألا تيت نأ اندجو . تاغللا هذه نع لقنت

 تالكلا رظنا ) ًاريثكح عسوتلا نكمي ةيبرعلا ةغللا نع برغلا



١» 

 نأ الإ . ( ككفوع ٠ ؛ءايععم -؛ عمطعأاع ؛ كفيبفسع لاثمأ

 ّدِإ « تاراعتسالا هذمه ةبسن ىف ةرهاظ ةيجولوايف ةب وعص كانه

 هذه نوكت نأ لمتحي ىذلا ناكملا تسيل نيطسلف نأ

 نكي مل ةيبياصلا بورملا رصع نأو « هيف تأشن دق تاراعتسالا

 ةيلقصواينابسأ نوكن نأ زئاجلا نم نأ ىلع . اهثودح نمز هدحو
 ىرخأ قرطو ةنمزأ كانهو . ةراعتسالا هذهل نرخآ نيناديم

 ابهئانثأ ىف تثدح دق ةراعتسالا هذه نوكست نأ نكك كلذكا

 لاصتالا اهيف ناك ىتلا ةديدعلا نورقلا لالخ كلذو ءاهتطاسوب و

 هيب رغو سيوسلا خزرب قرش ىبرعلا ملاعلاو « برغلا نيب ًاكأق
 لازب ال برغلا نأ مقاولاو . ةنصرقلاو ةراجتلا قيرط تعو

 « قنمقع « دتهقع لثم ةراحتلا ىف ةيبرع تاحالطصا لمعتسي

 « ةمدعمدل ؛ ةلمنمدل لثم 3 رحسلا نوؤشلا فو « 2ععطنست « اههنأأ

 « 501 « 3134عوو « قعهتع « ةلعمابع لثم ةيلزمملا نوؤشلافو

 دق وأ « لمعتس لازبالو اهلتذمتمس «زسلعم « كاع عصا ءأ

 « ااناع لثم قيسوملاف ةيب رع تاحالطصا ةعضب ىمم ايف لمعتسا

 تاحالطصالا هذه لثم لاخدإ نأب عطقن نأ لبق نكلو هاك

 ةيجولوايفلا رهشتسن نأ نم اثل دب ال ةيبيلصلا بورحلا ىلإ مجار
 نمزلاو ىلصألا ناكملا نييعت ىف ققدن نأو ةيبرعلاو ةينامورلا

 هلالخ نم تالكلا تبرست ىنلا
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 ا خ١مساد

 :ءادعأ دض اهاك ب ورلا نم ةلسلس ةيييلصلا بورحلا تناك

 .ًابواسأ ىاوثلا ضعب نم نوعبتي و ةديدج ةحلسأب نيحلسم ددج
 هذهل تراك هنأ عبطلاب عقوتت نأ نه دب الف . لاتقلا ىف ًاديدج

 ةماقلا هذهف . برغلا ىف برحلا نف روطت ىف رثألا ضب بورحلا
 ىفاهزارط عاش ىتلا نهدععساع زكرملا ةكرتشملا ةينبأالا تاذ

 ىلإ باتكلا ضعب بهذي لوألا دراودإ كالا 3 ءانثأ ارتلجما

 تيب ةكلمم ىف أِثن ىذلا ةيبرحلا ةراملا نف نع ةذوخأم اهنأ
 نع تذخأ دق تناك ةريخألا هذه نأ اك ةينيناللا سدقلا
 ىتلا ةيطنزيبلا عالقلا ىط برعلا اهلخدأ ىتلا تاليدعتلا

 تراس انني هنأ زتورب نظي قايسلا اذه ىلعو . ماشلا ىف اهودجو

 ءاني ىف ةيطنزيبلا ةقيرطلا ىلع نيطسلف ىف ىنرحلا عافدلا ةقي
 دودح ىلع ةمقاولا روغثلا ىف الثم اهارن ىتلا كلتك ) نوصحلا

 نكمي ىبرعلا ريثأتلا نإف ( ةعطاقللا هذه ىونج ىفوأ ارتلجنابزايو

 ىلإ اذه . اجح ريك ألا عالقلاب ةفلتخلا ءازجألا عاضوأ ىف هعبتت

 ىف ميدقلا ةيبرحلا ةراهلا نف ىف ةفورعم نكت مل ءازجأ ةفاضإ
 تاكرح نف اهمزاتسا عافدلل ةديدج لئاسو نم ددع ىفو . برغلا

 رداصللا ىلإ زلورب بسنيو ٠ نيك قرا ىذلا راصحلا
 ىه كاتو ) طئاوللا نم جودزم طخ لامعتسا كذا ًاعبت ةيب رعلا

 !ثةباطبس ععدعاطأءطأع م. 194 رظنا )١(

 6( مالسالا ب ١ جحود



 ع١

 ( ركرملا ةكرتشملا ةينبألا تاذ ةعاقلا وج وأ ةيسيئرلا ةرهاظلا

 نأ ًاضيأ نظيوهو . "”نيطحلا نيب رظنم وأ فاضإ جرب ةماقإو
 دراشتي ر هانب ىذلا ريهشلا ©ةاعونن 0ةنااد41 رايج رصق ىف

 . هيف عازن ال قرش ريثأت ىلع لدت ملاعم العند نكف ىف لوألا

 نأ ىلإ اوبهذو ىأرلا ذه نورخآ ضراع دقق ىرخأ ةهج نمو
 ترأو ءابروأ ىف تأشن دق زكرملا ةكرتشملا ةينبألا تاذ ةعلقلا

 دك ولا نف لاح لك لهو . قرشلا ىلإ اهزارط اولقن نييبيلصلا

 ترهظىتلاو « نوّدجْلا نو.دنمرونلا اهادبأ ىتلا ةيسدنملا ةراهملا نأ

 نأ ًامات اهعسو ىف ناكن يطسلف ىف رهظن نأ لبق ابروأ ىبمغ ىف
 ةصاخلاا اهرداصم قيرط نع روطتلا نم ةجردلا هذه ىلإ لصت
 بورخلا نأ ةقث رثك أ نحمو دك ون نأ اننكعو . ةلقتسلا

 مادختسا نفو « راصملا تاكرح مدقت ىلع تدعاس دق ةيبيلصلا

 امبرو « ةمداملا شابكلاو قيناجلا نم ةيعفدم لاعتساو « منللا

 مغرلا ىلع تالذو . ةفلتخلا دوقولا عاونأو نارينلاب عافتنالا ًاضيأ

 نوكي دقو . اًييرع هنم رثك أ اًيطنزيب ناك اهف لصألا'نأ نم

 ةياوبلا قوف ًاماقم ناك ادإ ايس الو مدقتملا جريلا اذه لثمو )١(
 نأ ىلإ مهضعب بهذ دقو 52551688 ةيزيلجمالاب ىمي لخدللا قوف وأ
 اهانعم ىلا ةيسرافلا وأ ةيبرعلا تايكلا نم ةقتشم نوكت دق ةملكلا هذه

 « ةنيدم ةءاوب وأ رصق ةباوبل ةقصالم ةقرغ » وأ 6 طئاح قوف ةفرغ »
 ( 2/. 5. 2. ىف ةداملا هذه رظنا )



 تتتكاكلا ١١ه

 ىف لمعيل ةسدقملا ضرألا نم دفو ىذلا قذاملا سدنهملا اذه

 . ١155 ماع تست اعركر اصح دنع لوألا كيردرف ةمدخ

 ىلع ىتلا لاتقلا ؟” مق نأ لوقلاو . برعلل ال نانويلل ذداتت دق

 مادختسا نأ نونظلا نأ اك. قرشلا نع ةذوخأم بيلصلا لكش

 بورملا نابإ قرشلا نع ذوخأم برغلا ىف هسرفلو سرافلل عردلا

 ةينطقلا ةرثدألا لاممتسا لصألا سفن ىلإ بسني كلذك . ةيبيلصلا

 ىف براحي وهو ىجيرفلا سرافلا متو: عورلا تح دئاسولاو

 دقو . ةيب رعلا ةيفوكلاب قرشلا سمث هتبقرو هسأر ىتي نأ نيطسلف
 ىف ًاديدج ًائيش ةيب رملا لئاسرلا ل لجازإل مالا مادختسا ناك

 انه تبثن نأ نم انل صيحم ال هنأ ولو ٠ برعلا نع الوقنم ابروأ
 كلذك نظي و . ةيدنمرونلا ةيلقص رابخأ ىف هك ذ دورو ةرثك

 ىلع ديجاجسلاو رئاتسلا ضرعو راونألاةءاضإب رصنلابلافتحالا نأ

 لثم ناك نإ و « برعلا نع لقت اب ر ذفاونلانم اهتيلدتو طئاوحلا
 لمتحلا نم . ناكمو نامز لك ىف ناسنإلا ةعيبط نملافتحالا اذه

 هنع ذخَأ ىذلا ردصلا وه ةيديلصلا بورحلا نابإ قرشلا نك نأ

 دنع دي رجلا باعلأ ًاريثكح هبشت ىتلا نعاطتلا باعلأ برغاا

 ةجيتن كونرلاو تاراشلا لاعتسا ومن نأ ىرن كلذك ٠ نيبقرشلا
 اوامعتسا ءالؤه نأ دك ْوْلا نمو . ةيروس ىف برعلاب لاصتالل

 )١( برعم ا ) سوق عجج ىسق (



 - ع١

 لكش ) نيحاتنملاو ةقينزلا ةرهزو جودزملا رسنلاك كونرلا ضعب
 لع ىف ةفولألا ةيعسرلا تاحالطصالا نم ريثك عجريو ( ٠ مد

 لصأألا سفن ىلإ ( "”عيناع5 ًاضيأ اميرو ةحت# لثم ) كونرلا
 دعاوق نأ ىف ببسلا ىه ةيبيلصلا بورحلا تأ كلذكر هظيو
 كورلا لع موسر نأو ءاهلك ابروأ ىف ةدحاو ةيعردلا تاراشلا

 ةيب روآلا كلاما ىف ةبماشتم هدعاوقو هزومرو

 عرهف ةيبيلصلا بورملا نابإ برحلا رثإ ىف ةراجتلا تراس
 هذه رمدتقت لو . ىجيرفلا سرافلا باقعأ ىف ىلاطيإلا رجاتلا

 كلذك تلمث لب « اهعئاضب و ةيروس تاجتنم ىلع ةراجتلا
 هذه نإ لجأ . اهعئاضبو راهبلا رئازجو نيصلاو دنهلا تاجتنم
 ًانكمب ناك  ًافن ارك ذن نأ انل حيتأ اك - ةيقرشلا ةراجتلا
 . ةيبيلص بورح تبشن دق نكت ملول ىتح اهرمث ىتؤتو أشنت نأ
 ىفاهقيرط تقش دق تناك ةيقدنبلا نرأ ىسنن نأ ىنبني الو
 ىلوألا ةيبياصلا بالا لبق ةطئزيب قيرط نع ةيقرشلا قاوسألا
 ةيبيلصاا بورحال درت نأ اننكمي الف اذه ىلعو « نينس عضبب
 ىتلا ةيقرشلا تاريملا لكل اح ةبأ ىلع اهدحو ا بسنت نأ وأ
 ىذلا شاعتتالا لكوأ « ىطسولا روصعلا ءانثأ اب روأ ىلإ تدرو

 ةيسرافلا ةظفألا نم ةذختم 811165 « قرزأ نم ةذختم ةمانكع )١(
 (برحلا) ةدرو ىأ لج



 مرةحوللا »١١١«

 (١١؟ ئكش ) ١١( لكش )

 نيسأر وذ رسن . ناحل وصلاو ةركلا ةيعل براضم





 يب !1و»* دس

 . تاريخا هذه دورو بقع اهقاوسأو ةعدقلا ةراحتلا قرط لمش

 ىتلا ىداصتقالا شامتنالا ىلع مفادلا ركنن نأ اننكمب ال اننأ اك

 تاجتنم نم توح ام عم ةي روس ىف ةينيتاللا ةكلملا مايق هقلخ

 قاوسأ تاجتنم نم تفاضأ امو « ةيلهألا تاعانصلاو ماشلا

 ةنيدم قيرط نع ) ىرخأ ةهج نم دادغب و « ةهج نم قشمد
 تاتابن لاقتتا للعن نأ ميطتسن اذهب و . ( تارفلا رهنو ةقزلا

 « هيبرغ ىلإ مورلا رح قرش نم ةديدج راجشأو تالصاحو
 ششأاو خيطبلاو نوميللاو زرألاو ةرذلاو بورحلاو مسمسلاك
 ءايزأو تاءانص راشتناو « ”١ 5ز:هلاوؤو مساي فورعملا موثلاو

 تاءانصلا عويش ةدايز لاح لك ىو ٠ برغاا ىف ةديدج

 لصوملا نم نيلسوللا ةّشّقأو ةينطنلا سيالملاك ؛ ةعدقلا ءايزألاو

 ةيقشمدلا ةشقألاو « سقمدلاو « دادغنب ىرم ناكدلبلاو

 ةيريرحلا ةشقألاو ةيقرشلا عئاضبلاو ؛ نقنذ نم هيو م

 ةْعَقألا و 2 ( :عئستمو) ةةن 5 مسسأي فرعت ىتلا ةليقثلا

 « (ةايسمي) ةنصنانع ىمست ىتلا ءاضيبلا ةنيتملا ةينطقلا

 هذهو . (ةاممضومي) لقادمعب5 ىمست ىتلا ناتكلا ةْشقأو

 فنص وهو ىبرعلا سلطألاو « ةطنزيب نم ةثالشلا عاونألا

 قئااتسسم قمعءعق]وهتعنود ىيتاللاو معاول واع ىسرفلا هممأ )١(
 قالقسلا لصصبلا ىأ



 ب ١م

 ةطسألاو ديجاحسلاو « قرشلا ىف نصي دوسألا ريرحلا نم

 لقصلا ناهدو « ايسا طسوو ىتدألا قرشلا نم تاقلغلاو

 ناتماكلا ) قايللاو ىزمرقلا لثم ةديدج ناولأو (ادوانعم5)

 بشلا رحح لثم روطعلاو لياوتلاو ريقاقعلاو غابصألاو ( ناتيبرع

 سللاتاودأو « لدنصلاو « ةلينلاو « نابللاو « لقترقلاو « دوعلاو

 ىف ةبج نع ةدوخأم ) "” بوجلاكو « "7”تلماكلاك ةنيزلاو
 راخفلانم ةعونصلل ةينفلا مطقلاو «ايارماو « قيحاسملاوأ : ( ةيبرعلا

 اهنا ليق ىتلا ةحبسملا ىتحو « انيلاو ةضفلاو بهذلاو جاجزلاو

 ةب روس قيرط نع اب روأ ىلرغ ىلإ دنهلا ىف نييذوبلا نم تنأ
 ال بيس ةيبيلصلا بورحلا نكت مل نإ ةيقرشلا ةراجتلا هذه

 سثع ىناثلا نرقلا ف تزكرت دقو . لقألا ىلع اهتشعنأ ىتلا ىهف

 ىف ةيممألا ةليلق تسيل جتأتن امل ناكو  صوصحلا ىلع ماشلاب
 دقلو . ةيلاملا نوؤشلل ةديدج لئاسو وعو ةراجتلا قرط مدقت

 ابروأ ىف مظعلا ىراجتلا قيرطلا ةيقرشلا ةراجتلا هذه تذغ

 ةيقدنملا نم ريسي ناك ىذلا قيرطلا كلذ . ىطسولا روصعلا ىف

 ىلع كبول ىلإ ًاهجتم عرفتي مث « اينولوك ىلإ رئرب رمم ىطختيو

 سصخألا ىلع نآلا عنصيو لصألا ىف لخلا رعش نم دخلا شايق مسا (0)
 (برملا ) نماملا رعشو فومصلا نم

 اذهب تايرسصلا تاديسلل ةفورعم ىو « ةأرلا سبالم نم ةعطق (؟)

 | (برعلا) ىجنر فالا مسالا



 لاا

 تايعبلاو ندملا مسدزت تناكو . لامثلارحب ىلع جورب وأ قيطلبلا

 ايدزايمول ىف قيرطلا اذه لوط ىلع ىطسولا نورقلا ىف ةيعانصلا
 تتولا ىفو . اسنرف ىلامثو زردنلف ىفو . نيارلا رهن دادتما ىلعو

 لحل امإ مورلا رحب بابع رخمت نفس ًامئاد كانه تناك هسفن
 نفسلا ءذه زك اع تناكو . جاجحلا لقنل وأ ةي راجتلا ملسلا

 عم تنواعت ةيركسملا تائيملا نإ مث ٠ ايليسرعو ةيقدنبلا ىف

 ىف ىرحبلا لقنلا تاكرش عمو « ىلاهألا نم نفسلا باحأ

 ماظنلا اذهم ذخألا

 نوؤشلو ةيئانلا ةيقرشلا ةراحتلل ةيلالا تاجاحلا تعد دقلو

 ماظن ءوشن ىلإ راحبلا ءارو نيميقلا وأ نيلقنتملا ناسرفلاو جاححلا

 فرانملا ىف باسح نم ليمعلل ام دييقتب ةصاخلا ةيلاملا قاروألا

 ( اًنيبسو ازهيبو ةونج ) ىف ةيلاما تويبلا تسس 3 و 0 عل مصاعد

 تائيملا تراصو . مورلا رحب قرش ىف اهلامعأو اهعورف ترشتناو

 نمو « فيلنستلاو عاديإالل فراصم ةيودلا اهسالو ةيركسعلا

 ةينيلصلا بورحلاءاهيلإ تدأ ىتلاو دقتلاب ةلصتما ةبيرغلا مئاتتلا

 لوادتال ةلمع ةقدانبلابرض نأ هذه اهّعحش ىتلا ةيقرشلا ةراحتلاو

 قرعتماتمأ ةقعدععممأأ مسا فرعت تناك ةسدقلا ض درألا

 مدقأ تناك امبر ) ةيبهذ ةلمع ىهو ٠ ةيبرعلا ةيطنزيبلا ةلمعلا

 ةيمالسإللا دالبلا عم اهب لماعتي' ( نيتاللا ابيرض ةيبهذ ةلمع



 دس جه دل

 ضيعب و ةينرمع شوقن عطقلا هذه ىلع ناكو:. "ىطابشلا نع.ةءايسيلالا

 ىتح ؛ ىرجم عي راتو ىبنلا ىلإ ةراشإ و نآرقلا نم ةريغص تاي:

 ١ ( عبارلا تنسونيإ ابابلا كلذ ىلع جتتحا انيح ) .١١9 ماعتم

 دتكي اسنرف ىب ونج ىف ةلمملا هذه نم عطق ىلع روثعلا نكمب هنإ لب“

 رشع كلاثلا نرقلا ىلإ اهديع“

 ةيمويلا ةايحلا ميعص ىفو تاءانصلاو نونفلا ىفو ءانيلا ىف امأ

 تنأ ىتلا تاريثأتلا ضعب عبقتت نأ عيطتسن دقق ماع هجوب ةيلزنلاو

 هنإ لجأ . ةيبيلصلا بورملا ىنرق لالخ برغلا ىلإ قرشلا نم
 ترثأ ةيبيلصلا بورما نأب نظلا ىلإ وعدي ليلق ءىشالإ دجوب ال
 ثتثت ةريثك ةلدأ دجوت ال هنأ اك « برغلاب ةراملا نف روطت ىف

 و ىف ةرامل نف روطن ىلع صاخ هجوب ترثأ.ةيبيلصلا بورحلا نأ .

 زارط كانه سيل هنأ ىلع . ةدحاولا كارلا تاذ ووصقلا ا

 هدجي ىذلا ءانبلا لكشب لكشتت تناك دقف . ةيب رعلا ةراعل] نيعم

 اللظ دقق ةفرخزلاو شقنلا ادعام ء اهنوحتفي.ىفلا دالبلا ف برعلا

 ةببدملا ساوقألا نم ًاعون برعلا لمعتسا دقلو . دحاو طن ىلع

 اوامعتسا دق مهو . ةيطوقلا ةراعلا ىف هريظن نع فلتم ناكهنكل .

 لاكشأ لقت مهيلع مترحي ناك مهنيد نأل ةيسدنملا تاموسرلا



 » انرون ىف رب دتسأا لكلا ةسينك" - ( ١ 0
 ََن

 «١1؟» مثرةح 0





 سه 1؟١ -

 فراختلا ف ترثأ مهموسز نأ ىلع ليلد كان سيلو : ؟!”ناويحلا

 ىتلا فزاخزلا و ”ىبسدنحلا اهرصع ىف ابؤروأ ىبسغىف ةيطوقلا
 نم ءازجأ ةثالث نم ةنوكملا ) ليوفيرتلا لاكشأ اهماوق ناك
 ءازجأ ةسخ نم ةنوكملا ) ليوفكتسلا ىمدنخلا وأ (رئاود

 ةسدقملا ضرألا ىف ةيسنكلا ةراهلا راث داكتو . ( رئاود نم

 ءانبلا دعاوق ىلع ةماقمو « زارطلا ثيح نم ةصلاخ ةيبرغ نوكت
 لماوعلا نإ هلوقت نأ عيطتسن ام ةياغو . هقئارط قفوو ةيبرغلا
 نيطسلف راقتفا ًالثم ىدؤي نأك ةيلحم تافالتخا ىلإ تعد ةيلحلا

 ناك وأ « ةحطسم اهسئانك فوقس ىنبت نأ ىلإ بشحلا ىلإ
 ىبرغ ءانب ىلع ًاطيسب ايقرش ًائيش نوتاحنلاو نوءانبلا لخدي
 ىبرعلا زارطلا امأ . "”ةيقرشلا ديلاقتلاب كلذ ف نيرثأتم زارطلا

 نسح دن ىز روتكدلل رصم ىف ىالسالا نقلا باتك عجار 60(
 (برعلا ) ١١١ - ؟١ ١ سال ِج

 مم ) ًاققآ روك ذملا باتكلا نم 4١9 ص 01012 زتورب نظي (؟)

 تلخدأ نوكت دق ةيبرعلا تاريئأتلا نأ ( نظلا ودمي ال هلوقي ام نأ هفارتعا
 ةدع نم نوكلا ةرئادلاب هيبشلا سوفلاو سرفلا ءاذنح سوق برغلا ىف
 ليوقكتلا قلخم نأ ىلع تاريثأتلا هذه تدعاس انيو ةريغص ساوقأ
 ضعب اهضع لصتم ةيسدنته لاكش أ نم ةنوكملا فراخزلت ةفلتخلا لاكشألاو

 قلاو ) ديعلا سئاتك مسا اهيلع قلطي ىتلا ةريدتسملا سئانكلاف (؟)

 افرف ىف اهنم جذامت ىلع روثملا نكمي قلاو ةرتنجتإ ىف عمرأ اهنم دجوي
 تيب ىف ديعللو سدقلا نفدملل دوصقم ديلقت ىئانكسلا هذه ( اينابسأو
 - قرط )وأ. 4« انتاريباللا ) ىف ًاضيأ هارئ ديلقتلا اذه لثمو - سدقللا



 سل «١ ل

 . قرشلا نم ال برغملا دالب نم هلصأ نإف ؛ طئاوملا ةفرخز ىف

 ىف ةديدج "رضانع تلخدأ دق ةيبيلصلا بورحلا تناك اذإَؤ

 رثك أ ةيطنزيب تناك صانملا هذه نإف برغلاب ليثالا ةعانص

 ءاسفيسقلا تناكو . اييرع انف نكي لق ري وصتلا امأ . ةيبرع اهنم

 ةطئزيب نع ةذوخأم ةسدقملا ضرألا سئانكأ

 ىف حضاولا هلكشب ىبرعلا ريثأتلا عبتتن نأ انمطتسا اميرو

 ىنبت تناك دقف . ةيلزاملا تاءانصلاو تونفلا وه قيضأ لاجم
 : ىب رماا زارطلا ىلع اهسفن سدقملا تيب ةكلمم ىف ءاريكلا لزانم

 ةفرخزلا كتالذك . ةيراج هايم ريرخو ةروفانو ماخرو ةحاس

 رثأ برو « وحنلا اذه ىلع ًاميج تناك دقف للخادلا ثاثألاو

 ىلعو ايلاطيإ ىف مسرلا نف ىف ىلملاو ةيبهذلا تاغوصملا داريتسا

 ديجاجسلاو انيملاو جاعلا تاعونصمل ناك وأ . ةيقدنبلا ف صخألا

 ثدحتت دقو . ماع هجو ىلع برغلا ىف ريثأتلا اذه لثم ةطسألاو

 ىطسولا نورقلا ىف خةطءووننع وأ ءءطعداع ىبرعلا طْملا نع

 قروب قلعتي امف ) ©051هه15,16 ىنيصلا طقلا نع ثدحتت امك

 . رشعء نءاثلا نرقلا ىف ( ثاثآلاو !ءودعمو هيكاللاو طئاملا

 كلذك هارثو ةيرثلا سئاتكلا شعب ىف ةدوجوملا ( سدقملا تيب ح

 زارطلا نم ندم شعب ىف ةدوحوملا ( ]610153161825 تايسدقملا ) ىف

 ايسوريب ىتونويتلا



 م

 زارطلا ةيبرمع ًابلع ايروأ ىلإ مهمعم اويلجو جاححلا ىرتشا اعرو

 تاذ ةيقرشلا تاقطنملا اواقنو اوسبل وأ . ةيحيسملا تافلخلا ظفمل

 بزغلا ىلإ اولقت ارو . اهديلقت ةينب سيراب ىلإ سايك ألا
 ىف ام ًاتقو اهتوص ممس ىتلاو نورقلا نم ةذختملا قاوبألا

 ماشلا ءادصأ

 ىلع اينايسأ برع ناكدقق « ةفسلفلاو علا ناديم ىف امأ
 برغلا ىلإ ةميقلا فرطلا اومدق نيذلا مث قرشلا برعال حجرألا

 ىلإ قرشلا نم ىضايرلا ملعلا ضعب لاقتتا انينثتسا اذإ الإ ىنيتاللا

 ىذلا ةلءاتعت ه؛ 8دنط ىثابلا درالدأ نإ لاقيو . برغلا

 ايسآو رصمي فاط دق . ةسدنملاو كلنلا ىلع برعلا ىلع سرد

 ىتاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا نابإ اينابسأي كلذكو « ىرغصلا
 [عمههعلم ىشتانوبيف ودرانويل تأ اضيأ تباثلا نمو . رشع

 لوأ وه اذ_ه ودرانويلو . ةيروسو رصع فاط دق عةطودقعع

 « ىلاثاا كي ردرفل ًارصاعم ناكو . ريجلا ملعب لغتشا ىحيسم ملاع

 امبرو «ةويصتع ؟لابصطء5 ةعب رلا دادعألا ىف هثحب مدق هيلإو

 ىلإ ءىثلا ضعب ًامجار باسحلا للعو ةيبرعلا ماقرألا عوبذ ناك

 بطلا ناكو . ةيروسو ةيلاطيإلا روغثلا نيب تجار ىتلا ةراجتلا

 زك م نكلو ؛ ىنرعلا للملا ىف ةيرهوجلا رصانعلا نم تايضايرلاك

 سيلو اينايسأ ىف حجرألا ىلع ناك اهعوبذ ردصمو رصانملا هذه



 م اذ

 وه ةيروس ريثأت نع هضرتفن نأ عيطتسن ام. ىمقأو . ةيروس ىف
 تلدوبت ىتلا ةراجتلاب هييلبنوم ىف بطلا ةسردم مايق نرقن نأ

 نأ انيأر دقو . قرشلا مورلا رحب لحاوسو اسنرق ىنونج نيب

 ءىشب نبدت ال رشع ثلاثلا نرقلا ىف تماق ىتلا ةيسردلا ةفسلفلا

 عوضوم ناكو . رشابم قيرط نع قرشلا ىف برعلا ةفسالفل
  ءابآلا يلاعتو ةيحيسملا ديلاقتلا نعرظنلا ضذب - ةفسلفلا هذه
 :رعوطسرأ ةفرعم وأ اينايسأ برع اموانت اك ةيلاطتسرألا وه

 ”١7 ةرشابم ةطنزيب قيرط
 ةيديلصلا بورحلا ريثأت ناكدقف بادآلاو نونفلا ىف امأ

 . ةيقرشلا تاغللا ةسارد ةرشابملا اهجتاتن نف ؛ الغلغت دشأو قمعأ

 بورما ىلإ لاح لك ىلع ًامجاز نكي مل مدقتلا اذه نأ ىلع
 ىلإ ةيريشبتلا ةثعبلا ىلإ ًامجار ناك ام ردقب اهسفن ةيبيلصلا
 دصقلا ناكو ةيبيلصلا بورملا تبقعأ ىتلا ةثعبلا كلت « ايس"
 قري نأ لواح نم لوأ ناكو . مهتايد نع لوغلا ليوم اهنم

 دمتعت ةثداه ةيديلص برجل ةادأ اهنم لمحيف ةيقرشلا تاساردلاب

 دنمبار ىعدي نالطق نم لجر وه « ةصلاخ ةيحور ةحاسأ ىلع

 لاقم ىف ©. 53. 1ك6105 زئكساه .ه. ك ذاتسألا ريثي (0)
 بورحلا نأ ىلإ ( 5 ص عباسلا دلجلا 1515 ) ايروأ ىنرغ ىف ىبرعلا ىلعلا نع
 ىبرعلا ملعلا ل قت ىف « هتلتل شهدي بيصن ال ناك كلذك ىه ثيحنم ةيبيلمعلا

 ش ةيحيسملا ايروأ ىلإ



 مدل جهال

 نابعرلل ةيلك )571 ماع سسأ دقق « دوره هن5 طدنااانو لل

 ١811 ماع ىقو . ةيبرعلا ةغللا ةساردل 21:ه:526 رامأريم ىف

 ءاشنإ انيف سلجم ررق - دنوعر نم زاعباب ناك اذه لعلو

 سيراب تاعماج ىف ( ةيرتتلاو ةببرعلا ) ةيقرشلا تاغال ىسارك
 ىذلا طاشنلا تاذ رويغلا هحور هعقد دقو . اكنمالسو نافولو

 نع جتني لو « 1١4 ماع سنو ىف داهشتسالا ىلإ -
 ةيقرشلا ةلاسرلا ترمتساو . رك ذلا قحتسي ءىش هذه هدوهج

 اهترمث نأ ريغ « اهنع عافدلا ىلع ةريغ سانلا رّثك أ وه ناك ىتلا
 وت ىف اهنم ةيقرشلا تاساردلا وت ىف لقأ تناك« ىرنس اك

 ©00 ةيئارغحلا تامواعملا

 ةنئاط تغلخ دق ةيبيلصلا بورحلا نإف بادآلا ةيلح ىف امأ

 اهسفن ةيبيلصاا بورخلا تناكو « ةيخم راتلا تامولءملا نم ةريبك

 بورحلا ىنرؤم نيب نمو . برغلا ءارعش نم ريثكل ًاعوضوم

 ناعي نأ أشي : ىذلا ىدنهرونلا كالذ نيب رغلا نم ةيبيلصلا

 ىلع ًادمتعم « افن 1 روكذملا باتكلا ىف زنكساه ذاتسألا ىرب )١(

 ©6ءمعممطتعوا 10:6 ن5 456 ىمسملا ]. 1< انيرزوارإ باك

 تداز دق ةيبيلصلا بورحلا تناك اذإ هنأ 1زووع ن؛ طع 15
 براجتلا قيرط نع مث دق كلذ ناف ؛ ايفارغجلا ىف ةحيسملا ابروأ تامولءم

 اهلهبمي ناك ىتلا برعلا نم نييفارثجلا بتك ىلع عالطالا قيرط نع اال ةيلمعلا
 ىطسولا روصعلا نابإ برغلا



 د ا د

 ( عداه ممم عمدت 3 رغلا ةكرح) باتك فنص ىذلاوهو همسأ

 نا ءادعم هأ تطقتعأك ع5 ماعلا او « ةيديلص برح لوأ فصوو

 فص ال 1ة15أ5مو !11موهازرهتاقمد باتكح فلأ ىذلا

 ب مس يحال
 يلو امي مح ءالؤه قوقو . 5١١ا/ ماع ىى سدقلا تيب

 «راحبلا ءارو ايف ثدح ام حييرات » فلأ ىذلا روص حا

 هنالث ىف [115أوروب 0أ اطتمع5 لمرع زد طع مقكأك 5

 « +١١8 ماع ىتح ةيخيراتلا ثداومحلا الوانتم ًاداجم نبرشعو

 مهأ ةيسنرفلا ةغالا ىلإ هتمجرت دعب ميظعلا باتكلا اذه راص دقو

 . ةيبيلصلا بورملا ةصقل ىسيئرلا عجرملاو ىطسولاروصعلا ىف باتك
 فلأ هنإ لب نيتاللا لامعأ نع ةباتكلاب ىروصلا ملو تك

 [ةنوهمب هؤ اطعىنلا روهظ ذنم نيملسملا 5 خيرات » ًاضيأ

 1/النطقتستسته 0221 ظومامععو مزق اطلع 3ممع25221ع 0] 5ع

 كانه نإف نآلا دوقتم باتكلا اذه نأ نم غرلابو !هصاطعا

 ىمسلا ىسلبارطلا مباو باتك ىف ةيقاب لازت ام هنم ًاراثآ

 12ا2أ015 لع 5أهأان 5226600112 ©« برعلا لاح ىف ثحن »

 هتريصب ىلع لدتو ىبرعلا ملاعلل فلؤملا مهف ىدم انيرت ( 1؟7©)

 ةيقرشلا رداصلا _:رمو . هنازيممو مالسإلا ةب رقبع ىف ةذفانلا

 ذقنم نب ةماسأ ىروسلا خيشلا ةمجر“ ةيقرش مالقأب ةبوتكلا



 ب 107

 خيرات باتكو و « هلكر شع ىناثلا نرقلاهعي رات لواتنتىهو « هسؤنل

 امهمو . نبدلا ءاهل نبدلا حالص ةايحو « ريثألا نال ةكبانألا

 بورحلا ةصق برغلا ىف تلاحتسا ام ناعرسف « ءىش نم نكي

 ةينغأ ىف لبق نم كلذ انيأر 5 ةروطسأ ىلإ خيرات نم ةيبيلصلا

 لايخلا تاذ ةيحرسملا ةصالخ ىفو ؛ 5هدع ه5 ؟هاده0 دالور

 اينايسأ ىف دودحلا ىلع تماق ىتلا ةيبرحلا ةايحلا نع ىرعشلا

 مالسولاو ةيحيسملا نيب ةيلامشلا

 ةيبلملا برملا هلو« ةييصلا بووملا لتس هو
 خييراتلا عم تقفت تقفتا ةروطسأ قلخت ةيلارحلا ةياورلا كلت ت أدب ىلوألا

 فرخ نب يك هنع تفلتخاو « عوبذلا ثيح نم

 ءافعضلا ةينغأىف رهظتف ةروطسألا هذه دوعتو .'”ثداوملا ةءاور

 دموي ةيك اطئاةينغأو (1 1 ) كطفصعمم لع كطفاتكو

 سرطب دحمت ةروطسألا تناك دقو . ( 114٠ ) 2نقصتتمءدع

 6001عورب نوب وب ف وأ ىرفدوج وأ طعام طع [1ءمصزإ كسانلا

 . رثيلوأو دنالور نم الك د نالور ةينغأ تدي اك وز 8هدننلاود

 ترشتناف « ةيديلصلا بورحلا رصع لاوط ةيلستلل تعاذ هفاو

 لحم ةليوط ًانورق تلح ةيخيرات ةصق تقلخ مث ء كانهو انه

 0ءوءاطتءطاع ع5 يداعا !تاءانتخاتمعع5 باتك ر ظنا )١(

 2/01 5356آ لبيس نول



 مانجا

 12550 وبمأت ىلإ تلصو ىتلا ىع ةصقلا هذه . ةيخي راتلا ةقيقلا

 تايآ ىدحاك ن0عىنوواءطسع انطعدنق هتديصق اهو

 نم ًاريخ انيري ام كانه سيلو . رشع سداسلا نرقلا ىف ةلوطبلا

 بورحلل قيقحلا ىنعلا هدنع ايروأ تيسن ىنلا ىدلا كلذ

 لع ةةهعاتو ساكنا ىد لوقيو . اهنم ضرفلاو . ةيبيلصلا

 اهيف لعتشت ةيكيتنامور ةديصق هياتك ىف بغري نراكو سات نإ
 ةينيدلا حورلا

205511111161166 5601160 © 2705511110 2[ 17625 0 61511111 

 937 ؟ انل جرخأ دق هاسع اذام نكلو
 ال 2202100 قتل2162عوعم, 1ةقاقكأل ع0, 2650

 ء مات[ ا1050, هلع دعضأع 13 522553 © ذأ 12 128 0ع
 وي ع 0 7 1 نعال

 هيف زريب أع انل روص نأ نم رثك أ ىف حلفي ل هنأ ىأ

 ةفلتخلا تاوهشلا هيلع ىفطتو لايخلا هدوسيو ناسرفلا

 ةماهلا « داولل 2 نم حبصت مل ةيبيلصلا بورحلا نأ مقاولاو

 ايناطيرب عوضوم وأ ناراش ع وضوك ىطسولا نورقلا رعش ىف
 سعألا ةقيقح ىف داوملا هذه تلوانت دقو . "”ةريدتسملا ةدئاملاو

 0 10 دود عأاأ5ذ 510213 لعأ] آعانعءقأتنكت 1اتا!ةك3ب ]1[.

.168 ,161 
 باتك نأ الإ ( 54 ص ًافنآروك ذملا باتكلا ىف )زتورب ريشي )١(

 فئشلا ثدبم ام ًاتقو ناكو ةيبياصلا بورحلا لوأ ىف ردص ىذلا مر فلا ةكرح

 - سيج ىريو . ةيبيلصلا بورملا ةءاهث دنع ةزيملا هذه دقف دق امناد



 | اه -

 اي راحم بصن دق ناملراش نأ وه لوألا.: نيليلجلا نيعوضوملا كلذ
 تيبو ةينيطنطسقلا ىلإ تالحر ىف لسرأ هنأ ىناثلاو « اينيلص

 فيك ر ثرا 'ىف رعشلا اوضرق نئذلا ءارعشلا فرع دقو . سدقملا

 ة1هءاع ةديصق نوكت تناك اه ىيلصلا نوللاب مهصصق نوسكي

 ترغدق ةيبيلصلا بورملا نكت و ًاروك ذم ًائيش 3 ةءاطاست

 ادمتسم ريثأتلا اذهنم ءىش نكي لف كلذ ىلعو « ىطسولا نورقلا

 رفكلاو ناميإلا نيب بورح ةركف كانه ام لكو . مالسإلا نم

 ةركفلا هذهو . بورح هلك رصع ىف اهل ليثم ال ةجرد تغلب

 . 1مق5 ةس4 1انء38 ناروطو ناريإ نيب برحلا مدق ةعدق

 ًائيش ىلعسولا نؤرقلا ىف رعشلا تاعوضوم ىلإ مالسإلا فضي مو
 امبرو . رفكتلا هيف لث# ىذلا ءىثلا هرابتعاب الإ مهللا لاب اذ

 نم ءىثشلا ضعب قانعووز» 200 11ءماءااع ةصق فلؤم راعتسا

 تعال هذخأ ام نإف لعفلاب راعتسا ناك نإو ؟ ةيبرع رداصم

 ةيرظنلا ىف ق> كانه ناك اذإَف 27 ةيديلصلا بورحلا نإ ةلصب

 ةعومج فلأ ىذلا ( ١١:١ ل- ) ]30265 01 الثا ىرتك قوأ -ح

 باتكلا بنجم ناك رخآ ع وضوم ىأ نأ داشرالاو ظعولا صصق نم

 ةيديلصلا بورحلا ع وضوم مهيذجي ناكامم رثك أ
 قاطي ىلا ةيدنلا سصقلا ةعومت نأ ( 40٠ ص ) زتورب نظي )١(

 ىلإ ةيبيلصلا بورحلا اهللقت دق نوكت نأ لمتحم ( ةنمدو ةليلك ) اهيلع
 ىف اكمانا/ع5ع5 ريثورتلا ءارعش نأ كلذ ىلإ فيضيو « ةيبرفلا ابروأ

 تح نيلا اوهاكو ةيقرش رصانع ىئانغلا مثرعش ىف اولخدأ دق انرف ىلاعش

 ( مالسالا أ جد 5)



 د ل

 ىتلا ةيرعشلا ةعوطقلا لصأ طقق سيل قرشلا نأي ةلئاقلا ةيب رعلا

 ىتاتغلا رعشلا لصأ لب ؛ ودعا مسا ةيبنجألا تاغللا ف فرعت

 انإو ةيديلصلا بورملاب هل ةقالعال ًاضيأ اذه ناف كلذك ىنقمل

 هداورت ةصق نأ انل ودب داكيل هنإو . ةيلقص مي ران نم ءزج وه

 ىططسولا نورقلا ءارعش ىلإ اهاتلك تطعأ دق ردنكسإلا ةصقو

 قلخ ىف ةيبيلصلا بورملا ريثأت نم حضوأ لكشب قرشلا ةروص
 نكت مل بورملا هذه نأب لوقلا ىلع رب امب رو . ةروصلا هذه

 ترب ور تنوكلا ىتصق مايأ ىف الإ ةيب رغلا ةصقلل قيقا جيسنلا

 12111 مسلأطلا و 0هانسغ 20م4 04 طومن5 سرأب فوأ

 نكت مل نإ ةيبيلصلا بورحلا نم ةدمتسملا تاعوضوملا تراص دقو

 « ىطسولا نورقلا فىىعصقلا ديلقتلا نم اءزج « اهسفن بورحلا هذه
 ضرأ ىف نجس ىذلا ىيلصلا سرافلا ع وضوم الثم كانهف

 ىف تمقو ىتلا ةيبرعلا ةريمألا ةطساوب نجسلا نم اجع مث برعلا

 لمألا تمطق ىتلا ةجوزلا عوضوم ًاضيأ كانهو . كلذ دعب هبح
 دق هنأ اهنظل اليوط هيلع تنّرح نأ دعب ىيلصلا اهجوز ةدوع ىف

 هثدوعب أجافت اهم اذإ و هدعب نم جاوزلا ىف عرشنق . هبحن ىفق

 ىه نإ هذه نأ ىلع . ةيبرع ةديس ًابحطصم وأ هدحو امإ

 12806عهععأ0 ويشاكو ىلإ ةيقرصلا تافارخلاو سصفلا هنم تذفت ىذلا تح

 نييلاطيالا نيششاورلاو



- 

 ةيبيلصلا بورحلا عوضوم سم ال ةيصصق تاقيوزت الإ
 97 ا لا

 هتك م 2

 ايروأ ىف ىالسإلا قرشلا ريثأت ةلأسم ًايناج اتحرط اذإ

 تيب ةكلمم قيرط نع وأ ةيبيلصلا بورملا قيرط نع ةيبرغلا
 ىلكلا ريثأتلا ىهو اهلت ىتلا ىربكلا ةلأسملا انل تيقب ء سدقلا

 ايروأ وهو اهراشتنا ردصمو اهطوم ىلع ةيديلصلا بورحلل ماعلا

 ىف لخدن ال ةلأسلا هذه . بورملا هذبب تصتخا ىتلا ةيبرغلا

 ماتللاو ةفاضإلا ليبس ىلع نكمملا نم لمل نكلو « انعوضوم

 ىلع رظنلا تفلن نرأو ؛ ةليلق تاظحالم ضعب انه تيثن نأ

 اهل ناك ىتلا ةيبيلصلا بورحلل ةماعلا متاتنلا كلت ىلإ صوصحلاا

 برغلاو قرشلا نيب تاقالملا فرك ذب نأش

 ىف ترثأ ةيبيلصلا بورحلا نإ لوقت كلذ حيضوتلو
 دق الوأ ىعف : مبرأ حاون نرم ةييرغلا ابروأ ىحيسم

 ةايحلا ىف ًايناثو ؟ ةيوبابلا ف صخألا ىلعو « ةسينكلا ىف ترثأ
 عبتتت نأ اننكميو . كاملا عيجج دنع ةيداصتقالاو ةيلخادلا

 ترثأت دق ةبيرغلا قيسوملا نأ ركن نأ انب ًاقيلَخ نوكي امبير )١(

 ةيبيلصلا بورحلا لالخ ةيقرسعلا قيسوللب ءىعلا ضعي
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 ةلودلا ىأ ) ةموكلا لامعأ ريس ىف هارن ثيح ريثأتلا اذه ضعب

 : نيتيندملا نيتقبطلا ركع ىف رهظي اكهضعب و « ( ةملكلا ىنعم
 نم بعشاا ةقيط صخألا ىلعو « بعشلا ةقبطو ءالبنلا ةقط

 . ةفلتخلا لودلا نيب ةيجراخلا تاقالعلا ىف ًاثلاثو . ندملا ناكس

 اهزكسع ىلع تأرط ىتلا تاريغتلا الكّىف هعبتت نكمي ريثأتلا اذهو

 لود ن٠ ةعوجم لخلل ماعلا روطتلاو « اهنيب نزاوتلاو « اهتيمهأو

 ايزوأ تاقالع ف تورك هده ترثآ دقق اريخآو::: ةنئؤوأ

 ةديدجلا ىذارألا فاشكتسا ةرئاد عيسوتو « ةب ويسآلا ةراقلاب

 ًادبنلو . رشع سهاللا نرقلا ةباهن ىلإ رشع كثلاثلا نرقلا نم

 ةيديلصلا بورملا ابتدجوأ ةكرللا ةبقاعتلا راودألا عبتتب نآلا

 ةرم ل وذل

 ةيوئابلاو سينما

 ةيصخش ابابا مهميعز ناكو « ةيلود ةئيه نيدلا لاجر ناك

 براك ًاعيج ايروأ م اًيلود المع نإو . ةريبك ةيبروأ

 نبدلا لاجر هيلع نميهم نأ كلش ريغ نم هل ًاردقم ناك ةيديلصلا

 :ةكرملا هيلع موقت ىذلا ىطارقويثلا ليملا هعم دتشي نأو « ابابلاو
 ىلعألا دئاقلا ابايلا ريتعي ىتاثلا تايرأ ىأر فو . ةيروجيرجلا

 ةيجرامللا ةسايسلا ىه ةيبيلصلا برملا ربتعتو . ةسدقملا برحلل



 هللا شيج بحاصي و , هفارشإت حن بورحلا هذه موقتو « ةيوبابلل
 عماطل اذه نأمقاولا نأ ىلع . هتدايق ىلوتي ابايلا لبق نم بودنم

 ءارعألل ةيويندلا مماطلا نإف . هتبلأ اهقيقحت نكمي مل ةيوبابلا

 ةدئاس تناك لب ةيلج ةحناو تناك نيدلا لاجر نمو وسيل م ىذلا

 ةبويند ةكلمم سيسأت نإو . اهسفن ىلوألا ةيبيلصلا برحلا ىف

 ملحي ناك ىتنا ةينيدللا ةيطارقويثلا نم الدب 1١١١ ماعسدقملا تيب ىف
 . ةيوبابلا هب تينم ىذلا لشفلاىلع ةلالد ربك أ لديل اهب ضمبلا
 برحلا ىف رود ريك أ برغلا كوامو روطاريمإلا بعل دقو

 برحلا ىف مهسفنأب اوكرتشي مل اوناك نإ و ةثلاثلاو ةيناثلا ةيبيلصلا
 ةلودلا تناكف يك ىرنل ةصرفلا انل حنستسو . ىلوألا ةيبيلصلا

 امترو . سدقلا تبي يءدتل ةصاخلا اهبئارض ضرفت ةبوينالا

 تقو ىف انوكي مل نيذللا ) ىنيدلا ريغ هاجتالاو ىندملا لوحتلا نع
 « ( ةعبارلا ةيبيلصلابرحلا ءانثأ هيلع اناك امم حضوأ تاقوألا نم

 ةلصتم اهمي# ىف ةيبيلصلا بورحلا لظت نأ نم دب نكي لف

 مث كنلوأو . اهومظنو ال اورشب نيذلا م تاوبابلاف . ةيوبابلاب

 دض نكلو ؛ ممدحو قرشلا ىلسم دض ال « اهوهجو نيذلا

 لب ٠ كلذك ماطنوعموندص ؟ تييحيبلألا برغلا ةقطاره

 تاودابلا دحأ ناك فيك ىناثلا كيردرف كح ىف ًاضيأ ىرت اننإ

 )١( لافتربلاو انايسأ » لصق. ص شماع رظنأ «
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 مو . كبردرفلثم رباكم دينع روطاربمإ دض بورملا كلت هجوي

 دقل لب « بس ةيوبابلا ةسايسلل احالس ةيبيلصلا بورحلا نكت
 ةموكمحلا نكت نإف . ةيوبابلا ةيلاهلل ًاردصم كلذك تناك

 دقق نيدلا حالص ةبيرض اهتمس ةيرشع ةبيرض تضرف دق ةيندللا

 تقولا سفن ىف مهلع ضرفت نأ اهتهج نم ةيوبابلا تعاطتسا
 ةينيدلا روشعلا نيدلا لاجر صرف املاطو . اهمساب ةيرشع ةبيرض

 برخلا ىلع قاننإلا ةجحب رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب دعب ماظتناب
 اكو . ابابلا ةطلسب وأ سلاجملا مسارع امإ كلذو « ةيبيلصلا

 تاخدأ دقق « ةسينكلل ًاديدج الخد ةيبيلصلا بورملا تفاضأ

 ةيراتبسالاو ةيوّدلا تاءامجخل ؟ ةديدج ةيتونهك فئاوط كلذك
 تدق دق اهسفن ةيسنكلا نيناوقلا ىلع موقت نيناوق اهعابتاب
 براحلا سيسقلا لكش وه : ًافولأم نكي ل اديدج ًائيش اب روأ ىلإ
 ةايح نيب و ةصاخلا اههيلاسأل ةعضاحلا سسقلا ةايح نيب عمج ىذلا

 فرتحلا ىدنجلا

 حوضوب انل روصت ةيركسعلا تائيهال ةجودزملا ةعيبطلا هذه

 ' دحاو تقو ىف اهتاعج ذإ « ةيبيلصلا بورحلل ةجودزملا ةعيبطلا
 ىفاهنكلو نبدا ةديؤم « ةينيد الو ةينيد « هذضو امبالا عم

 هذه نكت ملاذإو . هساسأ ضي وقتب رذني مجنم هسفن تقولا

 دق لاح لك ىلع ىهف مدقتلا نم اظح تفداص دق بورحلا



 “ه ١ -

 ىوينالا نيبو ء سدقلا ريغو سدقملا نيب قيرفتلا تعزعر

 حنمت ىتلا ةكربلا ىه تناكو . ىحورلاو ىنافلا نيبو « ىنيدلاو

 .ال زخم ىلإ ًاضيأ تدأ اهكلو « نيدلا لاجر ريغ نم براحللل
  لاثمأ عاطتسا امبرق . مهدويق نم مهقالطإ و نيدلا لاجر ريغ
 اونوكي نأ ىلإ ةييلصلا بورملا ةطاسوب اواصي نأ نيب راحا ءالؤه

 هذه لضفب تعاطتسا امبر لودلا نأ اك سسقب ءىش هبشأ

 هذهك ةكرح نإو . سيدقتلا نم ءىش ىلإ لصت نأ بورملا
 « ةيداعلا ةجرم الل ةرباغلا لك رياغم ىنيد جازم اهثعب ةكرحلا

 نم مغرلا ىله تناك . ةيطارقويثلا ىلإ عزتي رصع ىف تطشنو
 ءالعإو « ىندلا حورلا ةيوقت ىلع لمعت ىتلا ىوقلا نم كلذ
 ىلاسب برغلا كاكتحا مئاتت نم ناكدقلو . ةيندلا ةوقلا

 هجئاتن نم ناكى ذلا كاكتحالا اذه - رخآ ىلإ موي نم قرشلا

 ًائيش تدلو ةقيثو ةفرع» رخآلا قيرفلا قيرف لك فرع نأ

 ناميإلا نيب ميدقلا ءادعلا فعضأ دق - حماستلا نم ًاريثك

 ىنييدلاو ىتدلا نيب زييقلا ةيبيلصلا بورحلا تفعضأ اك ركلاو
 رشع ثلاثلا نرقلا ىف سانلا لكل نكي ملو . ةديقملا دودح ىف

 لسارتو ابابلا دضاّنب ع ًاشيج مدختسا ىذلا ىناثلا كي ردرف ىقلُخ

 ىف ىتح نيلسم ماكح عم تاضوافم ىرجأو برعلا ءاملعلا عم

 لك ىلعو . برغال ةيغب هسفن سدقلا تيب هيف ناكى ذلا تقولا



 دع ع

 « برغلا ةقسالف نع ذخأالل مدادعتسا ءانسلملا رهظأ دقق لاخ
 تأبب مهافتلا نم ًاحور نأو . ةيبرعلا سردي أدب مهضعب نأو
 تناك ىذلا سيول سيدقلا نيب كشاالب قرف كانهو د رهظت-
 ةشقانملل ًاليبس دجي ال ناكى ذلاو « لئاز رصع نم ةيقب هتايح'

 تناك ىتلا سيراب ةعماج نيبو « فيسلا ّدحي الإ رفاكبلا عم
 ءارو امو ةعيبطلا ىلاتكب قلعتي ايف ةيب رعلا اينايسأ ىلع ىتح دمتعت
 ديمب اهنايك ماقتساو ةيملعلا حورلا ترهظ دقو . وطسرأل ةعيبطلا

 ىلإ قفوت نأ عيطتسنل نكت مل اهنكلو « ةيبيلصلا بورحلا نع
 ةمءاوللو ةحلاصملا وهو هلمعت نأ اهيلع ناك بجاو لجأ ءادأ

 ةسينكللا ميلاعتو ليجنإلا صوصن عم ةيويندلا وطسرأ ةكح نيب
 ةيبيلصلا بورحلا تنواع ىذلا نسحلا مهافتلا وج ىف الإ اهب ىحولل

 هداجيإ ىلع

 يوي رلا تاللتعلاو يوك ا

 ةايملا ىف ةيبيلصلا بورحلا متاتن رهظأو طسسبأ نم ناك

 . بئارشلا نم ديدج عون ءوشن ةبيرفلا تاكلتمملل ةيلخادلا
 ىلع بئارضلا ضرفت نأ دهملا كلذ ىلإ فورعلا ناك دقف
 تاكلتمم ىلع تضرف ةيبيلصلا بورحلا تناك املق « ىضارألا

 ةبيرض ضرف نم لوأ مباسلا سيول فتراكو . صاخشألا



 موهمماعع ةنداعماهك4وهمع»س (عم2غ ةسدقملا"ىما رأآلا منعدتتل

 َّى :رخأ ةرم اهتيابجل داع م ( 1١١5 ةنس 1116050112

 1١55 ةنمم ارتلجما كلم ىباثلا ىرنه كلذ ىق-هعبتو 11١56 ةنس

 هلخدو صخشلا ةورث ةبسنب هتيعر تاقبط لك ىلع اهضرف ذإ

 كلت قف ةينجح لك نع ناسب فو ء تداقلا3 ءأ هلأ

 . ةيلاتلا مب رألا تاونسلا ىف هينج لك نع دحاو سنب و « ةنسلا

 ىناثلا ىرتهو سل سغأ بيليف نم لك قفاو 1184 ةنس ىفو

 «اهتبقعأ ىتلا ثالثلا تاونسلا ىف هذه ةلثامم ةبيرض ةبابج ىلع
 دعب ىأء ١١8 ةنس ىقو . ذفني ل قافتالا اذه نأ ودبي هنأ ولو

 . نيدلا حالص ةبيرضناكلملا ناذهضرف « سدقلا تيب طوقس

 ةورالا ةبب رمذ تحبصأ ىتح ارتلجتا ىف ةقباسلا هذبم لمعلا رمتساو

 : ليق دقل ىتح « ىلعألا ىلاملا ماظنلا نم لصفني ال ءَج راقعلاو

 37« ةسدقلاض رألا تاجاحنم تأشن ةثيدحلا يئارضلا نإ »

 ةيويندلا تاكلتملا ىلع ةيبيلصلا بورملا راثآ تسيلو

 دق هنأ ريغ . لكشلا اذهب ةدك وم الو ةنيبب ةبيرغلا تايالولا ىف

 لالقإلاو عاطقإلا لالحنا لع تدعاس ةيبيلصلا بورملا نإ ليق

 ىلإ تفذق بورحلا هذه نأ دكؤلا نمو . فيرشلا ىضارأ نم
 )١( س ” + سطسغأ ىتاثلا بيليف : حجوبمإ]1ععف ىريطراك 28 «

 اهدمي امو © سس ىف روطتلا اذه ليصفت دمتو



5 0-7 

 تايعاطقإ سمتلت تناك ىتلا ةبرطضملا سوفنلا كلتب قرشلا

 تائيملا كلس ىف ملغتنت نأ وجرت وأ ؛ ةيروس ىف ةديدج
 ضعب عيب بورك هذه جياتت نم ناك امبرو . ةيركسعلا

 . باقلألل تناكىتلا ةيعرشلا ةفصلا بارطضاو ؛ تاكلتملا
 ىتح مهتوقب نيظفتحم اولظ نييعاطقإلا فارشألا نأ مقاولا نكلو

 هذه ىف ةيديلصلا بورحلا ريثأت لعلو . رشع سماخلا نرقلا ةباهم

 ىف هنم ىعامجالا اهزكيم دفق ىف ًاحوضو لقأ ودبي نأ ةقبطلا

 ديرجلا بعل خ ويشو برحلا ىف اهتذخما ىتلا ةديدجلا لئاسولا

 بسني ناك كلذك . مدقت امف اهنع انثدحم ىتلا كونرلا لامتساو

 سانلابهذو . ةيبيلصلا بورحلاىلإ املالقتساو تايدلبلا صوهن
 هبيس ناك تايدلبلل لالقتسالا حنمت ىتلا نيناوقلا رادصإ نأ ىلإ

 نكمي ال نظلا اذه نأ ولو « لاما نييييلصلا فارشألا ةجاح

 بورملا نإ لوقت نأ حصألاو لسألا ناك اميرو . هتايثإ

 ندللا ومن ةرورضلاب محشت ةراجتلا وفل اهتواعم ىف تناك ةيبيلصلا

 ءىثب ةنيدم ىربكلا ةيلاطيإلا 'ىناولل نأىف كشالو . كلذك
 ناك كاذكو . ةيبيلصلا بورحلل لوألا اهراهدزا نم ريثك

 ةراجن هزاتجي تناك ىذلا ىراجتلا ىلخادلا ىربلا قيرطلا

 انيأر اكوهو « لمثلا رحب و ىطلبلا رحبلا ىلإ نيرلا ىف ةيقدتبلا
 . تعرعرتو ةرحلا تاباقنلاو ندلاهيف تماق ىذلا زكرم او قي رطلا
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 ابروأ صاظنو لوردل ْ:يِعراخلا تافزمعلا

 ىلع اهريثأت ثيح ن.اب روأ ماظن ىف ةيبيلصلا بورحلارؤت مل
 ةطبار داجمإثيح,نم اهريثأتن اكل ب . ماعجوب اهزكىموةسينكلا

 ٠١ ةنسدعب هنإ لوقت نأ انتكميو . ةيبروألا ةدحولل ةديدج

 ةيرروطاربمإلا ىف ايرظن ةلدمتم ةيبرغلا ايروأ ةدحو ةركف نكت مل
 بورحلا ىف المف تلج اهنا لب اهدحو ةسدقلا ةينامورلا

 اوناكةيب روألا لودلا ماكح نأ مقاولاو . ةماعلا ةيحيسلا ةيبيلصلا

 قراوفلا نأو « مهنيب ايف اوفلتخيل ةيبيلصلا بورحلا ىف نوقتلي
 ىتأا ةيموقلا ةسفانلا ببسب فعاضتتو ىلحتت تناك ةيموقلا

 . الثم ةثلاثلا ةيبيلصلا برحلا ىف ثدح اك بورحلا هذه تدحاص

 ىوعدلاو ملاصملا داحتاب روعشلا نأ ىسنن نأ بجيال اننكلو

 ًامجوت نيدلسلا هجوت دادغب نكت ملو . ًامامت فتخي مل ةكرتشلا

 . دحاو ءاوأ ىلع مهعمحتل قرشلا ىهلسم ةفالحلاا تدان الو ءاماع

 ىلع دمتعت لصوملا ىف ةموكح دوجو كانه ناك ام ىصقأ لب

 ةيحو , نيدلا رونك لجر نع رهتشا ىذلاك ىنيد بصعتو ةوقلا
 « ةيبرغلا ةيحيسلا امأ . نيدلا حالصك لجر نع تفرع ىتلاك

 . ةيديلص برح لك هجوت هذه تناكو  ةيوبابلا اهاعرت تناكدقف

 ىلع كرتشلا ناودعلا ةماعلا هيدعاق ىلودحور ةيحيسلا دوسي ناكو



 دس ةعو سل

 ةيب روأ مأ ةبصع مايق ةركفروصملا كلت لالخ ىرن نحنف .ودملا
 . كرتلا لاتقب لغتشت :هومانطان عم 0ط15اذ208 ةيحيسم ةلود 5

 هناونع ًاباتك 5ع 3[هاناع# نلي ومرت همسإ ىدنلوه ذاتسأ عضو دقو
 صعج نعلدملمع لع 1هنعمهانهمهأعس ©« ىلود ماظن د ركف ىق»

 مايأ ذنم تلذب ىتلا ةفلتخْلا تالواحلا هيف عبنت م01

 ١8.٠١ ةنس تناكو ريبب ناس بألا مايأ ىلإ 1٠٠ ةنس اوب ود

 ساسأ نأ دجتو ٠ مأ ةبصع وأ ةيب روأ ةدحو قيقحت ىلإ لوصولل
 . كارثألا برح ىف كارتشالا ىف ةيغرلا وه تالواحلا هذه بلغأ

 ايقاب ةيبيلصلا ةركّفلا رثأ اهرثك أ ىف حدنل اننإو

 ريغت وأ « ةيحيسملا لودلا نزاوت برطضا تقولا سفن ىفو
 لداعتل ةيطنزوبلا ةيروطاربمإلا دعت ملو « ةيبيلصلا بورحلا ءانثأ

 ةنس تاعقس ىلوألا نأ ذإ « نازيلا ةفك ىف برغلا ةبروطاربمإ
 ىمسي ام رشع ثلاثلا نرقلا ىف قب دق ناك اذإو . 6

 اذه نإف « نو زيبارطو ةيفيطنطسقلا ىف ةيطنزوبلا ةبروطاربمإلا
 ىلإ ىبروألان زاوتلا لقتتا دهعلاكلذ نمو . طقق مسالل ناك ءاقبلا

 بورحالو . ةيب رغلا لودلا نيب ىلعملا حدقلا اسنرفل ناكو . برغلا
 ءادن لوأ نأ ذإ « ماقملا اذه ىلإ اهقيفوت ىف لضنلا مجري ةيبيلصلا
 ءادنلا ىل نم لوأو « اسنرف نم ناك ةيبيلصلا برحلل عيذأ

 اًيسنرف الجر ناكى بيلصلا براحملل ىلعألا لثملا نإ لب . اهناسرف



 ع١

 نيذلا مم نوينرفلا نورمعتسلا ناكك لذك . سيول سيدقلا وه
 ةكّلمم ىلإ اواقتتا تلاز اذإ ىتح « سدقللا تيب ةكلممب اوماقأ

 بتاكل اق دقو . انيثأ ةيقودب هرولل ىف ًاضيأ اوماقأو . صربق

 ناسرف مه ملاعلا ناسرف لبنأ نإ  :رشع عبارلا نرقلا ىف ىسنرف
 وه اك كانه نسلألا ىلع ىرجن ةليملا ةيسنرفلا ةغللا نأل هروملا
 11 ههبد تءدصعم ةيسنرفلا ةغللا نكت مل نكل « سيرراب ىفلاحلا

 كالذ . ةميللا ةيسنرفلاب مورلارحب ىف رش ىف اهب ثدحتي ناك ىلا
 ةيلاطيإلا نم ًاذوخأم ناكه يلعتسماق ىذلا ىنيتاللا ساسألا نأل

 نأ ةيسنرقلا ةغلل ردقي مل ناك اذإو . ةيقدنبلاو هونج راجت ةغا

 ةممأق تيقب ةيسنرفلا ديلاقتلانإف ؛ مورلا رحب قرش ىف اليوط بت
 . نرقلا ف لوألا سيسنرف ماق نأ موب نم اسنرف عبصأ دوجوب كانه

 ىلع ناملراش اهطسبي ناك ىتلا ةياجلا نع ًاففادم رثع سداسلا

 ىلع اهطو ريش ضعب ىف صن تادهاعم تدقع دقو . سدقملا تيب

 , حيسلا هيف دلو ىذلا فيهكلا كالتما قح نيتالل نوكي نأ

 ىت> ةيمتح صوصنلا هذه تلظو . يلشروأ ىف سدكقملا ربقلاو

 بوشن ىلع تدعاس ذإ ءرشع عساتلا نرقلا ىف ريبكرثأ اط ناك
 نإ ةالاغم نود لوقت نأ مويلا عيطتسن كلذكو . مرقلا برح

 ةيبيلصلا بورملا راثآ نم ًارثأ دعي“'” ةيروس ىلع اسنرف بادتنا

 تح تخلنا 5519-1518 5 ىمظماا برحلاىف ايكرت ةعزه دعب )١(



 | وخط

 ايسآوابروأ تاقزمعلا

 ماظنلا نع ةلك لصفلا اذه ماتخ ىف لوقت نأ انيلع ىتب

 ىلع اب روأ ىف ةيبيلصلا بورملا رثأ رصتقي مل . ةيبيلصلا بورملا
 قفارم ىف ديدج ريثأتو « ىلخادلا داحتالا نم ديدج عون قلخ

 هذه راروتساب تبسك ابروأ نكلو « ةفلتخلا ةيلخادلا اهتايح

 ىلا ةعساولا ةرظنلا هذه 6 حلاعلل ةعسأاو ةديدج ةرظن بورحلا

 نر» ةدازتسالل فارصنالاو دايترالا ةكرح ضوهن اسهبحاص
 لب ٠ ةيبياصلا بورملا متاتن رخآ تناك« ةيفارغملا تاموامما

 دعب و اهقاطن عاستا انريتعا اذإ جئاتتلا هذه مأ اهنإ لوقت نأ اننكعي

 رشع ىناثلا نرقلا لالخ ىف ناك ايفارنجلا لع نإو « اهرثأ
 قراطلا فصو ىف ؟'جاجملا دمتعي ناك هيلع نأل مولعلا بصخأ
 رثأ ىلع تنوكت ىتلا ممألا ةبصع تررقو احل ةعبا”تناكىتلا تايالولا اهنع ح
 اهنيب نم ىلا تايالولا هذه عضو ١51١ ةنس رباني ٠١ ىف ىاسرف ةدهاعم

 نيب قرفلاو . اهتوئش ةرادإ ىلوتت ةريبك ةيبروأ لود بادنتا تحن ةيروس
 دقاعتي مت ةيناثلاو ًارسق ةلودلا ىلع ضورفم لوألا نأ ةياجلاو بادتتالا
 ( برعلا ) امهنيبب قرف ال هنإ لوقلا نك لاح لكى لعو « اهعم

 ىف ديرب امب رفظي نأ *ىرافلا عيطتسي جحلا نك امأ صوصخم )١(

 10106مج تاعيط ىفاهدس امو 47١ ص (افب5 هيلإراشملا ) زتورب باتك
 ( ©0عم. 5ىمأز معا. آهانو كلذ لاثم ) 11:وومار متادست
 طواعوأتمع طئاومتمو" 7عد( 500لءاج تاعوبطمو



 ب ١ع

 ةحلاصلا نيدايملا نع ةيب رخلا تامواعملاو « ةسدقملا نك امألاو
 (رسع٠و نياعساف نيب ةعقاولا ةقطنملا ًاصوصخ) ةيركسعلا ططخلا

 ريغ لواننت نكت ملو  تقولا كلذ ىف اهتقرعمو اهفشك مت ىتلا
 رشع ثلاثلا نرقلا ىف امأ . لاح لك ىلع ةيبرغلا ايسأ لحاس

 ىوصقلا ايضآ لكُب ةيانعلا ىلإ فاشكتسالا ةكرح تهجا دقق
 فاشكّتسالا رصع أدب دقو . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ اك

 ىزاوب وهو ؛ نرقبكلذ دعب ىهتناو 1714 ةنس سهازلا ىويسألا

 لالخ ايسآ تناك. 2” ىيسألا فاشكتسالا رصع واسي مل نإ

 ىلا ةيلوغملا ةب روطاريمإلا لابحي ًايهاو الصو ةلوصوم نرقلا كلذ
 (نيكب ) كل ولابك ىلإ دتمتوزي ربتو مرقلاةرب رج هبشنم دتتتناك

 ظنتحا دقلو . دنقرمسو ىراخت قيرط نع ( واكنه ) ىاسنكو
 مهنكل نييحيسم مهسفتأ مع اونوكي لف ةيناماشلا مهتايدب لوغملا

 نويحيسملا ناكو . نييحيسم اياعر مهني روطاربما ىف اووأ

 لواحي ناك امني « ةيحيسملا ىلإ مهليوحم نوجري نوسمحتملا
 . مهتدعاسمب ةيقرشلا ةراجتلا زك اسس ىلع مهيديأ اوعضي نأ راجتلا

 اهضارغأ نم ناكدقق ٠ لوغلا ىلإ تهجو ىتلا تايلاسرإلا امأ
 لوغملا لي وحن نءةيبيلصلا بورحلا اهيلإ ىبرتىتلا ةياغلا ىلإ لوصولا

 ىسلما 3ق3ؤو ؟زاءعو 2وسعع رو نيليإ ةسنآلا لاقم رظنا )١(
 روصعلا ىف نولاحرلاو لحرتلا » باتك ىف « ىائاك ىلإ ةيربلا قرطلا حتف
 ره. 2. 721عيباود نتوين . ب . ١ ذاتسألا هيلع فرشأ ىذلا « ىلعسولا



 ل عع

 ةيحيسملا لوغملا نيب ةسدقملا ىضارألا مقت كلذب و . ةيحيسملا ىلإ

 نيبحيسملا ةضبق ىف اهئاقب نم رفم انه وكي إلف ةيحييمما ابروأو
 تعستا ةيبيلصلا بورحلاب تايلاسرإلا تلصتا الف . ًامئاد ءاقب

 لاثمأ رهظو . اهل تعسر دق تناكى تلا دودملا تدعت ىتح اهتباغ

 ةثعبب ةيديلصلا ةل3-١ لادبتسا بوجوب ىداني ناك ىذلا لل دنعار

 اذهب و « ةيبرحلا ةلجلا ماقم ىدلسلا ريشبتلا موقي نأو . ةيريشبت
 لا لاثمأ دنع هسفنب ًاحنأق ًاضرغ ةيحيسلا ىلإ ايسآ ليوحت حبصأ

 "المت اكّللا ةفرعع ضرألا ءلمي نوبلحت اوراصو . نبركّشملا نم

 اديمب ًاطوش وطخم نأ تعاطتسا تايلاسرإلا هذه . راحبلا هايلا

 ىفف : ايسنأ ىف نيحيسم ةرطاسن دوجوو لوغملا حماست لضفب

  وتيفروك تنوم فوأ انحوب عاطتسا رشع مبارلا نرقلا لئاوأ

 انقتسأ حبصي نأ - نيصلا ىف ةينيتاللا ةسينكلا سسؤم

 . ناكسدرفلا نابهرلا نر ةثالث هنواعي ( نيكب ) كولابكل
 نوحالم ا بحاص ام ىلاطيإلا رجاتلا ةيلاسرإلا هذه قفار دقو

 قيفوتلا اذه ىلع ىعألا رمدتقي ملو . ةيلاطيإ ةلت< لوأ نويلاطيإلا
 اونج نم ةكرش تعاطتسا لب مهتالحر ىفولوب لآ هكردأ ىذلا

 ( ديطولا زكرتلا ىلع دهاش اذهو ) ني وزق رحب هايم ىف رخمت نأ
 ًاعنت دي مل كلذ نأ ىلع . زيريت ىف قدنب لصنق نيع كلذك

 نأ ىرت اذكهو . لشفلاب ًاريخأ تالواحلا هذه لك ت ينم دقف



 6 تال

 ةيحيسملا ىلإ لوغلل ليوحر ىلإ ىري ناك ىذلا عورشملا كلذ
 اقيطي ىتح ةيحيسلا ابروأو ةيحيسلا ايسآ دحويف ةدحاو ةعفد
 امل دوجو ال راشتنالا ةليلك ةديقع الإ حبصي الف مالسإلا ىلع

 . ىنتخاو لءاضت دق « مورلا رحب نم نكرو اينابسأ نم ءزج ىفالإ

 ىو . سراف ىف لوغلا تاناخ مالسإلا قنتعا 11 ةنس ىو

 ىتنس نيي و . ايسآ طسو مالسإلا ع رشع عبارلا نرقلا فصتنم
 نيصلا باوبأ ةينيصلا ةينطولا جنم ةرسأ تلفقأ +١ و ١ماه
 ةيحيسلل ىلع ليبسلا مطق نأ ةمتاخلا تناكف « بناجألا هجو ىف

 تمارتو « عاستالا نم ًاديمب ًاوأش غلب ىذلا مالسإالل قي رطلا دبمو
 لايخ ىف عم رخآ قرا نكلو . نيبئ اعلا كارتألا لضفب هفارطأ
 ةرو ” لعشي نأب انيق ديدإلا لمألا اذه ناكو رهقيال ىذلا برغلا

 لق دقو ققرألا ف ه رطاا نأ كلذ . . خنيراتلا تاروت أ

 قرشلا ىلإ رحبت ال اذامل ؟ رحبلا ليبس ةيحيسملا كلست ال اذاملف

 كات . فاللا نم ةينيطنطسفلا ىلع ىلوتستو مالسإلا مجاهتق
 قوف بيلصلا نولمي اوناكنبذلا نيحالملا راك ةركف تناك

 مهلمعي اوناك مهن نيصلخم نودقتسي اوناك نيذلاو « ممرودص

 ردق دق ناك اذإ و . ةسدقملا ىضارألا ةداعتسال نودهاج اذه

 غ ىلئاك<نم الدني هقيرط ىف ةيبيراكلا رئازجلا دبي نأ بلوكل
 اوبسك دق هونواع. نيذلا نايسألا نإ قح لوقت نأ عيطتسن اتنإف

 ) ٠١ حداع١ مالسالا (©



 بس عانس

 ناحجر ديعي نأ عاطتسا برغلا نإو « ةيحيسلل ةديدج ةرأق

 لاب ىلع هل رطخم نكت مل ليبسب هحلاصل نازيملا
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 عساولا ىدلملا انريتعا اذإ ةيبيلصلا بورملا هذه نذإ لشفت م

 اهتركف .:رع جتت ىذلا حيسفلا ناديملاو ء هيلإ تلصو ىنلا

 هئادأ ىلإ تنقو ام انريتعا اذإ ًامامت لشفت مل ىه لب . ةيساسألا

 مالسإلا رطخ نم ًامومع ةيحيسملا ةيامحوهو : ىلصألا اهضرغ نم

 دق ةيبيلصلا بورملا نأب لوقلا عيطتسنو . مورلا رحب قرش ىف
 كارتألا اهمتخو ءايمآ ىف هيقين ىف نوركسعللا ةقجالسلا اهأدب

 اك بونادلا رهن ىلع اهسفن ابروأ ىف نوركسعملا تويناّمملا
 ىلإ تداع رومألا نأب ىرخأ ةهجو انذختا اذإ لوقلا عيطتسن

 ىلع ةيسنرف ةيامح ىأ « ماع ةلامسمخ لبق هيلع تناك ام
 ةمطق نأ ىنخي ال نكلو . نوملسملا اهكح ىتلا ةسدقملا نك امألا

 نيح ىف هنأ ذإ . ءىث لك نكت مل ةياملا ىف ةلخادلا ضرألا

 « ةطي رحلا ىلع هسايق عاطتسي امب ظفتحم مل لب ةيحيسلا بسك مل
 اهنكل « ةسوسحم ريغ ىرخأ ءايشأب تظفتحاو تبسك ابهنإف

 ىتلا ةماحلا ةرتفاا ىف ةيب رغلا ةيحيسملا ثحي دقق . اهتمبق اه ةقيقح

 روصعلا ف ضوهلاب اهيف ةذخآ ةيبرغلا ابروأ ةراضح تناك
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 هنرامحج تاقرمع موس دم ١ هين الرعب مهاك لا ,رضانلا ديالا

 يللا ةلمعل راثا لب تارهو ىلا غافلا 2و + +

 ىداليلا رشاعلا نرقلا ىف ىراجتلا هذوفنو ىالسالا حلل تعضخ ىتلا عاقبلا لث ةطيرخ
 ( ايفارغجلا مسق  بادآلا ةيلكب طئارخلا ةدام سردم نسح لماك دوم ذاتسألا ربك أ سايقع اهلقت ) .
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 تعسو لب . ةقيض ةرئاد ىف راصحالا نيبو اهنيب تلاف ىلطسولا

 حمطمال نم شيعي ال لاقي اكو « ًاحمطم اهل تلمجو اهدودح نم

 . ىلعسولا روصعلا ىف موقلا حمطم ةيبيلصلا بورحلا تناكو . هل
 ًالثم تالذ غر ناك هنكلو « رارمتساب هب اوسحأ نأ لق ًاحمطم

 ؟, مذاقنإ ىف لضفلا عجري هيلإ ىلعأ
 رك ر اع ثلسا أ





 بدألا الصف

 بم.را.2

 آ1. 8 1 0868

 ندنل ةعماجب ةسايسلا ملع ذاتسأ

 هيلع قلعو هبرع

 هزه دوت فيلا ربع





 ْ بدألا

 ًاعساش دعب انع ديعب قرشلا ىالسإلا بدألا نأ رهظي دق
 دحاو لاب رطخت ال ابمب ر ىبرغلا بدألاب هلاصتا ةركف نإ ثيحب

 ىنروألا بدألا خيرات نوسردب نيذلا نيثحابلا نأ الإ . فلألا ىف

 لصأ ىلإ نيح دعب ًانيح بسن بدألا اذه رصانعنم < نوفرعي و

 نم هلصأ ةيقرش تتيث ىذلا نأ كلذ مثد ىلع نوريو - قرش

 جمجيرات نوسردي نيذلا نوثحابلا ءالؤم  اًدج ليلق بدألا اذه

 عوضولا اذه ىلإ اورظني نأ ىلإ ًاريثك نوليع ىنروألا بدألا

 ماستيالا نم ءىش اهعم كلش ةرظن
 صصق كتف . اهراكنإ دحأ عيطتسي ال قئاقح كانه من

 تزاح دق ىرخألا راثألا نم اهلاثمأو « ةيفارحلا ةيقالخألا قرشلا

 ىتلا بتكلا لوأ ناكدقلف . ىطسولا نورقلا ىف ةميظع ةرهش

 طع 015 مهلاثمأو ةفسالفلا مكح » همساو ١ رتلجتا ىف تعبط

 ةججرت نع الوقتم مل 5درتامعد هأ اطع ططتاوذهمطعتو »

 صن نع نوينيتاللا اهلقت ٠ ةينينال ىرخأ نع تذخأ ةيسنرف
 ش عوضوملا اذه ف ىبسع
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 ةليلو ةليل فلأ صصقل تناكر شع نماثلا نرقلا ف كلذكو

 ذنمو . ةيسنرقلاو ةيزيلجتإلا نيتخالاب ةعبط نيئالث ىلع فين ام
 فلتخمب ةرم ةئامئالث نم رثك أ صصقلاهذه ترشن تقولا كلذ

 نوفرعي نييكيرمألاو زيلجتإلا نأ كلذ ىلع دز . ةيبرغلا تاغللا

 | مهسفن أ سرفلا هفرعي امم رثك أ ( مايحلا رمع ) مسا

 لقتست ةئراط تالاح قرشلاب رثأتلا اذه ناكل ه نكلو ٠

 لثمت تالاملا هذه تناك له مأ ؟ ىرخألا نع اهنم ةدحاو لك

 ناك اًذإو ؟ قرشلا بدألا وحن ىبرغلا بدألا ىف اًماع ًاليم انل

 ىف هرهثأت ىدم امو ؟ ماعلا ليما اذهأشن فيكف كلذكىس ألا

 ؟ ةيب رغلا بادآلا روطت

 يع الإ ةمساح ةباجاب رفظن نأ اننكمي ال هنأ ظلا ءوسل
 ريشن نأ نم راك أ انه عيطت-: الو . ةلئسألا هذه نم ليلقلا

 ءوض ىلع كلذو « ةبولطلا ةباجإلا ىلإ انلصوت ىتلا قرطلا ىلإ
 ججمحلا نم انيدل ام

 ددحم ىتلا لماوعلا ردقت نأ نم قدأ ةمهم كانه سيلو

 ىدم ددحت نأو « ىرخأ ةمأ بدأ ىف ةمأ بدأ هندحت رثأ ةعيبط

 نيب نوكي نأ ىرورضلا نم سيلف ءرثألا اذه هيلإ لصيام
 نأ دب ال لاصتالا اذه لثم نأ ولو قيثو ىخي رات لاصتا نيتمألا

 اك . امم امهتتلكو أ نيتمألا ىدحإ بدأ ىف ىحمب ال ًارثأ كرتي



 بس أؤمهو دع

 عمت ع

 قئالملا نوكت له لأسن نأ ناكمب ةيمحألا نم سيل نأ ًاضيأرهظي
 تاقالع نوكت له مأ . ةقادص تاقالع نيتمألا نيب ةيخمراتلا

 ىلع اليلد ضهني اهعيمج ةيبروألا بادآلا خعيرات اذهو ؟ ءادع

 ةيسايسلا دودخلا دنع فقت ال هتاكرحو بدألا قئارط نأ

 ىخم راتلا لاصتالا نم ةيمحأ رثك أ ًاثيش كانه نأ الإ
 نم ولخم ال ةداتسملا ةيخيراتلا بيلاسألاب هتايثإ ناك نإو -

 ناك ءاوسف 1 ىندألا لدايتلا وه ءىثشلا كلذ -- ةبوعص

 نموأ ؛ ىوفشلا لقانتلا قيرط نع نيبناج نم رهثأتلا اذه
 ثدحيام اذهو - بسف بتكلا قيرط نع دحاو بتاج
 وه هاوس نود هدحو ىبدألا ليلحتلاف نايحألا بلغأ َْق

 هينن وأرثألا اذه دوجو تايثإب ليفكلا

 وه لاصتالا اذه لماوع نم لماع ربك أف كلذ عمو

 لقنلا عاونأ نم عون ىأ ثدحي نأ لبق دب الف ءافخ اهرثك أ

 ىنعنو . أعم امهنم وأ نييناملا دحأ نم دادعتسالا طرش رفوت نم
 ذخأ ىف ةبغر امهلك و أ اهدحأل نوكنت نأ نك هنأ كلذب

 نيبناجلا دحأ قوفتب ىنض قارتعا اذه ىقو « رخآلا هيطعي ام

 كاذ وأ ناديا اذه ىف رخآلا ىلع

 دادمتسالا نأ فرعنل ثحب ليوط ىلإ جاتحم الو

 نكي مل ةيسرافلا وأ ةيبرعلا ةيبدألا بيلاسألا لوبقل ىبوروألا



 يلا 0# «١6

 نضعب لع ًازوصقم ناك هنأو « ةنمزألا ضعب ىف الإ ؟ىهاظ
 بدألا مبشتنيب : نيئيش نيب نراقن نأ نكمي ال انهو «بنلاسألا

 ةضهلا ذنم ىتانويلا رصنعلاب مت « ًاماود ىنيتاللا رصنملاب ىبرفلا
 اهلدَع نأ دعب ةيقرش رضانعل ىترغلا بدألا اذه ذخأ نيبو

 روهظلا لك ىهاظ ريغ اهردصم حبصأ ثيح ًامئالم اليدعت

 هلك أي لقت قرشلا بدألا نونف نم انف ىرت داكت الو

 « ةيندأ بيلاسأ كانه تناك نكلو . ىبرغلا بدألا ىلإ

 بدألا اذه ىلإ اهلقق نكمأ دق ًاضيأ ةبيدأ تاعوضومو

 مجري ع وضوف اهريغ نود رصانعلا هذه رايتخا امأو ٠ ىبرغلا

 بوعشلا ةيسفن ىلإ همظعم ىف
 قرشلا بدألا ريثأت نأ ظحالن انناف ءىث نم نكي امهمو

 نايدألا اهف قفتا يتلا عضاولا ف ناك ةيبرغلا بادآلا ىف

 .قودلا نأ كلذ . اهيف افلتخا قنا عضاولا ىف هنم ًاروهظ ذشأ

 عيمج ف ةرشلا بدألا نم ليني اكاد تراك ىلو روألا ىندألا

 بدألا اذه نم هترغأ ل : اهنلأي نكي مل ىتل رصانغلا

 « نيب وروالاركّفلاو ىأرلا ىف ةدوجوم اهتاون تناك ى رخأ رصانع

 ْ ريماملا هذه داجيإ وحن تلذب دق ىلوأ تالواحم تناك وأ

 ْ ىبرغلا بدألا

 امل ىتلا ةيقرشلا رصانملا تناك تالاملا هذه لثم ىفو



 ا ؟قوت د

 ؛ برغلا هقرطىذلا بابلل حاتفم ةناثع ىترثلا بدألاف اهتاليثم
 نم تبسك دق اهتعانص قيرب و اهنولب رصانعلا هذ ثناكوأ

 بدألا ىلع ناك ىتلا قرطلا رينت اهلعج ام مهباجعإ و موقلا بح

 لعيب اهيكلس نأ ىبرغلا

 تناك ةيقرشلا رصانعلا كلت نأ اذه نم ديو

 نيفرسم اهنودلع جدام م وعلا اهذختب ناك و وأ ؛ احا ردتعت

 تقال ترا قر كلذ نم سكملا ىلع لب . ديلقتلا اذه ىف

 ًاقيرط دعب ايف اه تذخمتا دق قرشلا بدألاب ترثأت ىتلا ىبرغلا

 ىلإ اذه نم ءىث ىف عجن نأ قود عسوتلاو مدقتلا ىف اصاخ

 تناكام اريثك ىبرغلا بدألا نم برضألا هذه نإ لب . قرشلا

 ًالماك ًالهج ةيقرشلا اهتاقباس لهجن

 ةيقرشلا بادآلا رثأ نيب ةلباقلا اهم دارب ةلواحم لك نأ ىلع

 ىعارت ال ابنأ دج كدوونكل ةينيتاللاو ةينانويلا بادآلا رثأو

 نء طق سيل قرف وهو . بادآلا نم نيعونلا نيذه نيب قرفلا
 نأ كلذ . 0 ل ف ع اب هنكلو ةيكلا ثيح

 ىبروألا بدألا ناك الك هنأ ىري فلؤلا نأ 'ىراقلا ظحاليس )١(
 ناك الك هتأو « قرمشلا بدألا نيبو هنيب ةلص دوجو يلع كلذ لد ايكيتئامور

 ًاضيأ 'يرافلا ظحاليسو . ةلبصلا هذه رهظت مل ايكيسالك ىبوروألا بدألا
 قرسعلا بدثلل ًارلقم ىبر فلا بدألا ناك الك هنأ ىلع نحربي نأ ديري فلؤملا نأ
 نع ًاديس ىلرغلا بدألا ناك الك هنأو « ةبناثلا ةحردلا نم ايبعش ًايدأ ناك
 (برعلا) <.ىلوألا ةحردلا.-نمو ايطارقتسرأ ًابدأ ناك ديلفتلا اذه
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 بلاطلاف . هرهوج ىف '"”ىكيتنامور بدأ سرفلاو برعلا بدأ
 نيبدألا ىف رفظيال ىنانويلا بدألل ايلعلا للا لع بش ىذلا

 ردصم ىه ىتلا تافصلا كلت نم ليلقب الإ ىسرافلاو ىبرعلا

 ىسرافلا نيبدألل نأ قملاو . ةينانويلا بادآلاب ناتتفالاو رحسلا

 امهنإ لب « بيلاسألا ىف ةعارب نم ىتانويلا بدألل ام ىبرعلاو
 عضاولا ىف ناروصحمو ناديقم امهنكلو . كلذ ىف هناقوفي دق

 ناروفط اهو . مراكفأل نانعلا نويتانويلا ءابدألا اهبف قلطي ىتلا

 )١( قنامورلا بدألا ىلإ ةيسنق 10011301 ىبتنامور ةلكامأ «
 اوربعي نأ مهسفتأ ىزيلجتالا بدألاب نيلغتقملا ىلع تح لهسلا نم سيلو
 بادآلا ىف ةيتنامورلا ةكرحلا وأ قتنامورلا بدألاب دوصفللا نع ًاقيقد ًاريست
 ةكرح اهنأب ةيتنامورلا ةكرحلا فرعت نأ انه عيطتسنف كلذ عمو - ةبيروألا

 ةياهن ىف ةكرحلا هذه ترهظ دقو . اهونفو ىطسولا نورفلا بادآل ءايحإ
 ةمواقم اهضارغأ نم ناكو . رسع مسانلا نرفلا ةيادبو رصع نماثلا نرفلا
 ةيلاخلا ةيلكشلا بادآلا كلت ىهو . ©]1جووزعو ةيسالكلا وأ ةعدقلا بادآلا

 تبقعأ ىلا بادآلا ةضهاتم ًاضيأ اهضارغأ نم ناك اك - حورلا نم
 داّتعالا لك ةدمتعمو امل ةدلقم تأثنو « روهظلا ىف ةيسالكلا بادآلا
 تناك هل ًايكاحم أشن ىذلا ىديلغتلاو ء مدقلا ىسالكلا نابدألاو . اهلع
 بيلاسألاو ةنيصرلا ظافلألاو ةقيقدلا تاريبعتلا ىلع ةروصقم امهمف ةبانءلا

 اهلج ىف 0ر22 ةيتنامورلا بادآلا لفحن مل نيح ىلع كلذو « ةيلاعلا
 هسفن ىعاشلا وأ بتاكلا هب رعشي قداص روعش لك نع قداصلا ريمعتلاب الإ
 قنامورلا بدألا ىنع دقلو . ءامدفلا نم هريغ كلذ ىف ًايك احم نوكي نأ نود
 ةعيبطلا مارتحا ىلإ اهي سانلا اعد ىلا ةراحلا ةوعدلا كلتب ًانضيأ هب ىنع ايف
 لايجألا ةئشنتو اهئيناوق عابتاو اهلامجي لاغتشالاو اهرعأب تارتكالاو
 ةكرحلا هذه انل هتفلخام مظعم ىف هلك كلذ رثأ رهظو اهريدقت ىلع ةمداقلا
 (برعللا) 20202020202020 060ث62 26 راثآ نم
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 حاج فويئانويلا باتكتلا اهيف حبكي ىتلا مضاوملا ىف نابانو
 ©1551 ةينيناللاو ةينانويلا بادآلا تبستكا أ دقو . مهالقأ

 جيسن اهنا ةيقرشلا بادآلا امأ . اهتطاسب و اهراقو نم اهتمظع

 ةديعب َليخَأ ىلع لمتشت 3 ةيعيدلب ةقمنم ةغل نم فلأتي دهجب

 هنأل « ىنانويلا بدألا لامجي بحمن نحنف . ًانايحأ ذخآلا
 ىنرعلا نيبدألا لامجم بحعن نحو ٠ انلوقع ىلإ ذفني لامج

 انلايخو انساوح ىف رثؤت ىتلا امهناولأب ناينغ امهنأل « ىسرافلاو

 بدألا امني عادبإ بدأ ىتانويلا بدألا نإ لاق نف نذإو
 تافصلا ثيح نم ريقق بدأ وأ ةاك احم بدأ هساسأ ىف ىبرعلا

 ًاعسعت هيف ناق ةقيقملا رصنع نم واخم ال هلوق ناك نإ و -- ةيلقعلا
 امتاف نيماسملا باتك نم بتاك قوفت اذاف . رمتلا ىف افارسإو
 ةصقلا سايل هراكفأ نم ىداملا ءزجلا سيلي هنأل كلذ نوكحي

 لايخلاو

 ًانيابت كانه نأ كلذ نم طبنتسن نأ أطخلا نم نكلو
 نأ اح . ةيبروألا ةيبرغلا حورلاو ةيقرشلا حورلا نيب ًاحناو
 ةيئانويلاو ةينيتاللا بادآلا حورو ةيقرشلا حورلا نيب ًانيابت كانه
 تاقبطلا هضرفت تناك ةريخألا بادآلا هذهب رثأتلاو . تاقكوف 5
 . نيفقثلا نيب رغنا ءايدألاو ةيب رغلا بادآلا ىلع ةزاتمملا ةفقثلا

 اهتارق تناكف « برغلاو لامشلا ىف اهس الو ةيبعشلا بادآلا امأ



 ا خهكندشل

 . دش اهب اهلصو قئوأ قرشلا بدألا خور ىلإ
 الك نأب.ىبرفلاو قرشلا نيبدألا نيب لدابتملا روعشلا امأو

 . ىناتلاب هلهجو امهنم لك ةلزع ىلإ عجارف رخآلا نع ديعب امهنم

 نأ نم قرشلا ريثأتلا ضيف 000 امهنب ثدح الكو

 نأ اهب عيطتسي ةوق ىبنوروألا ىبعشلا بدألا تاراين ىف ديزي

 اًيدحم تادووأن ةيئانويلاو ةينيتاللا بادآلا ناطلس ىدحتي

 امدح ىلإ ام

 بعشلا لقتو « ةيقرشلا رصانعلا ىلإ ىبعشلا ليملا نأ ىلع

 العجو « لقنلا اذه ضومغ ىف اداز دق ىطسول“ روصعلا ىف ا

 ٌثيدحلا دقتلا بيلاسأب هتايثإ المج 1ك ء ًاديقعت رثك أ هراثا

 بدألا اذه نم ريك كلا ءدملا نأ ننال 2 ةبوعص رثك أ

 . "رت هل دعي لو رثدلا دق -- ىلرغلاو هنم قرشلا  ىعقلا

 ةرظنلا هذه رثأ نآلا ىتح ىدألا معيراتلا بتك ىف دحنل اذإو

 ءاملعو برعلا باتك نم لك اهرظني ناك ىتلا ةيردزلا

 ةيبعدلا صصقلاو ةيبعشلا ىناغألا ىلإ نييب وروألا

 )١( 1101م عج رنيثويل ذاتسألا اهقوسيىبلا ةيوقلا ةلدألا ىلإ رظنا 1.60
 هباتك ىف كلذو . ةيبرغلا تاريثأتلا لقت ىف طوفلا طسون' ىلع -00211© (

 ) طقأأمنل (035ل5 2 طتوأامروب هأآ جهطأ[ءم - 0هاطأع تنأأانتع

 ةن-س كروبوين ةعبط لوألا دلجلا ١511 . هدقع ىذلا لصفلا ًاصوصخو

 الذ:هناناند ةاقعو ىوحتلا ورام.سوليجرث نع مالكلا



 ل هاب

 نأب داقتعالا ىلع لمح لاوحألاو نئأرقلا عيجج نأ الإ
 رادقم ىلع ايظع ًاءوض قلتس ىبعشلا بدألل-ةثيدحلا ةساردلا .

 مث « قرشلا نم ةرشابم تءاج ىتلا داولاو تاءانصلا راشنتا

 ىهتني دكي مل هنأ لمتحي و . ةيبرغلا ابوروأ حاون ىف اهراشننا رع
 لاصتالا ةلأسم نأ ولو - قرشلاب رثأتلا رهظ ىتح نماثلا نرقلا

 2 ا
 ًاضيأ ةيبعشلا ةينطولا بادآلا تأدب ذنم الإ رهظت مل قرشلاب

 روهظلا ىف

 رثأتلا ةيادب اهب ىنعنو . ىلوألا ةلكشملا نإف لاح لك ىلعو.
 . لدحلل ًامضوم اهرثك أو لك اشملا بعصأ ىع قرشلا بدألاب

 نيح ىلع اسرف ىبونج ىف رهظ رشع ىداحلا نرقلا: ةياهن ىفف
 ع وضوم هلو « ةديدج هتعانص « ديدج رعشلا نم برض ةرغ
 ىسنرفلا بدألا ىف سيلو . ةديدج ةيعاتجا ةيسفنو ديدج
 ىلع . روطتلا اذهل ادهم هرابتعا نكمي امم ليلق ءىش الإ ميدقلا

 ضعي ديدجلا ىسنرفلا رعشلا اذه ىف نأ ىرخأ ةهج نم ىرت اننأ

 ناك ىلا رعنشلا نم صاخ عون نيبو هنبي ةيوق هبش هوجو
 لقملا ىلإ برقأ كانه لهو . ةيبرعلا اينايسأ ىق هل ًارصاعم
 نناثوري ميلقإ. ىف نيمدقألا ءارعشلا نأ نظن نأ نم ةهيدبلاو

 ؟ ةبب و جذالاب ب رثأتم 0

 . لدجلا لبقي ال ةديدع ًانورق لظ ىأرلا اذه نأ عقاولاو



 سس أ مةهرشؤ دس

 ىريييزاب ايراج نم ىأرلا اذه ديك أت ىف ًاعافدنا دشأ نكي لو

 مولعلا ءايحإ دهعب رئأتلا ناك نيح كلذو نديم نم 8طن

 : ةةويشا لع
 نورقلا تاسارد تيضبن ام دنع ر شع نماثلا نرقلا ةباهن ىفو

 هءاعماقل :هدنقصءع قرشلا كيتنامورلا بدألاناكو ىطسولا

 ناك « ىنروألا ىبعشلا لايملا ىلع ىمظع ةرطيس رطيسي ذئنقو

 اك عدس ا لِي ٌروقو 51500001 ىدنومسيس ةدايقب ماعلا ىأرا

 لوقي - ىسنثوربلا بدألا خيرات نع امهتباتك ىف كلذ حضتي

 سناقورب رعشو ىبرعلا رعشلا نيب ىتثو ةقالع دوجوب
 اذه ىف 0 عساتلا نرقلا فصتتنم ىنالإ رهظي ملو

 دقق . "7 ةينامورلا تاغللا ىف نيثحاملاو نيقرشتسملا نيب ىأرلا

 نيب لاصتا نم ناك ام ىلع ةلاد قئاث و ذئموب داقنلا بلطت

 ذئنيح اوفرسأ « قئاثولا هذبم راما . سلدنألاو سناقورب

 ىأرلا اذه راكنإ ىف
 هذه نم اءزج بسنت نأ انتعاطتسا ىف نأ حص اذإو

 رطيسي ناك ىنلا « بهتللا ىنطولا روعشلا ىلإ ةديدجلا ةكرملا
 هنأ انه ميلستلا بجيف -- كاذ ذإ ةيبرفلا مألا نم ةمأ لك ىلع

 آدءالإ' 00 عادع لعأاذ عطا عتمفتم (مسيطاتوطعل 0)

 طن 11تطموعطتب 1100عققب 1700)
 ( ةينيتاللا نع تدلون' ىلا تاغللا نو ) (؟)



 نهال

 ىف ليي ىنامورلا بدألا ءاملع نم هسفن مرتحي ملاع ةمن نكي ل
 نأ دمب ؛ ةيبرعلا تاريثأتلا ةيرظن نع عافدلا ىلإ تقولا كلذ

 نحو » : لاق ثيح هدب ىزود روهشلا قرشتسلا اهنم رخس

 اهارت نأ نآلا ذنم ديرت الو « ثسعلا نم أب رض ةلأسملا هذه ريتمن

 اهنأش ىف لدجلا نأب نومنتقم اننأ مر ىلع كلذو « لدمل اعضوم
 ©97© ةلضانملا ىف هفيس لكلو « اليوط ادمأ مودي فوس

 ةدئاس لزت مل ىتلا ةركفلا هذه تيوق ساسألا اذه ىلعو

 هتباتك ىف ةمعادلع دالجأ ويسملا نأ الثم ىرتق . مويلا ىتح

 اوقلخ نيذذلا م ءارعشلا ءالؤه نأب » مطقي روداب ورتلا رعش نع
 6 هراكفأو هتدام ممرعش ىف ءىش لك

 قيرفو نيديؤلل قيرف هيدبي ىذلا ديك أتلا كلذ نم مغرلاب و
 ىلع الإ ةقيقللا ىف دمتعي داكي ال امهلكى أر نإف « نيضراعلا

 ذئموب فنم نيقرشتسملا ناف لاح لك ىلعو . نيمختلاو سدحلا

 اوموقي ملوأ ءادج ليلق ءىشب اوماق اذه انتقو نم بيرق نمز ىلإ

 عروضولا اذه ىف ةمظنلا ةقيقدلا ثاحألا نم طق ءىشب

 ىلإ بهذت دوجولا ملاع ىف نآلا رهظت ىتلا ةلدألا نركلو

 رثأ دق سلدنألا رعش نم لقألا ىلع ًائيش نأب لوقلا ىف ديعب دح

 1ععطعءطغعم ةانع !'آ1توأمأعع لع !"عسجقعجمعب 3 0 عل. (1)
 (1881) مآ. 11 قةهجمعدلتدع اتا 501 2
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 007 رناثورب ءارعش نم نيمدقألا ىف ةقيقح

 « هعوضوم ةيحان نم ةيتآآىسناثوربلا رعثثلا ةَّدج تسيلف
 اذه غوص ىف تعبنا ىتلا ةقيرطلا ةيحان نم ةينآ اهنكلو

 رعشلا اذه هنع ربعي ناك ىذلا قافحلا قشعلا كلذو . عوضوملا

 نم نكي مل «ديوجنلاو لقصلاب اراتم « ةيلايخعا روضلاب اينغ ًاريبعت
 ةجذاسلا ةيبعشلا ىناغألا هنع ربعت تناك ىذلا قشعلا كلذ عون

 وأ « اًفطاع ًابهذم قشملا اذه ناك امنإو . مايحلاو هلولاب ةمعفمل

 تناكامبر ةّيضّر ةلح لق وأ « ةيكيتئامور ةعدب ناك

 ىلعألا هلم قشملا كلذ دبي نكي لو . ةيعبط ريغ ثعاو اهكرح

 « اهسيدقتل ناك ىتلا ىمو « ةجوزلا ىف هدجي ناك او ةاتفلا ىف
 ةايح اهلعفن ىعاشلا ةايح ىفرثأ قالخأ ناطلم اهتامدخ ريدقت

 اذه وأ بملا نم برشغلا اذه نذإ أشن نيأف . امم ةليبن ةينغ

 ؟ ةديسلل سيدقتلا

 نصعلا .كاذ ديلاقتل ةجيتن بحلا نم برضلا اذه نكي مل
 بادألا هذه تناك ءاوس « بعشلا باذآ ىف ةلثم رهظت ام

 : هلاياتك ىف قدس ءانقمع ©””رييقنرب لوقي . ةينامور وأ « ةينيتوويت

 رداصلا رثأ ركتت' نأ ديرت ال اتنأب لوفلا ىلإ: ةحاح ىف انسلو (5)
 رادقم دوحو ىقتت نأ الو - الثم ةيتلكلاو ةينيناللاك ىرخألا ةيفاقثلا

 .كلذك سناثورب ملقإ ىف ىلحلا روطتلا نح
 حح ةسردع قحتلاو ١6 ؛4 ةماعويلوو ١5 ىفنواوطىف رييتتورب داو (؟)



 ٠اس ل9

 اهسأر ىنحت تناك ناكمو نامز ىأ ىف ةأرعا نأ ثدحي لو »
 امم رثك أب « ناطلسلاو توربجلاو شطبلاو ةوقلا لعفب عضختو

 « ىلعسولا روصعلا ىف ةطسوتملا ةقيطلا ءاسن نم ةأرملا لعفت تناك
 .٠ و 5 .

 ةديدجلا لثلا ىف أتمضتم نكي مل بحلا نم برضلا كلذ نإ لب
 . كاذ ذإ ةيلاعلا تاقبطلا ابم رثآتت تأدب ىتلا ةوتنلا كالنل ايلملا

 ماظن ىف ةيب رملا ةديقعلاو ققتت نكت ةعنطصملا ةقطاعلا هذه لثف

 بكلا نم ديدخلا برضلا اذه ىف ةاردل ىلعالا لثلاو 8 ةيسورفلا

 خخ

 تناك ىتلا ةسينكلا ةيرذعو ايرهاظ اضراعت ضراعتي تراك

 ديلو بحلا نم برضلا اذه ناكولو . ىربكلا اهتباغ ذئموب
 تناكل هتديس نيبو فرتحم ىعاش نيب أشنت ىتلا ةيعبطلا قئالعلا

 ىنانويلا بدألا ىف اننإ مث . ةعارضو ةلذ رك أ بحلا اذه ةدمل
 وع .

 ايش لو ال ةيضعلا وأ ةيمدذلا اهروصع ف ءاوس د ىيباللاو

 ًاررح ةيدألاهتا.- ًاديونيململا ةسردف اليسع ةسردم مث ربك ًالاسيول تح

 . ةيخيراتو ةيقلخو ةيفلف تاساردب لغتشا مث ةيدأو ةيسايس ةديرج ىف
 ةبيبدألا هراثآ نم مظعألا داوسلا ىلع ىنأت مو تاذ بيدألا اذه حبصأو
 دقتلاب كلذ دعب لغتشا مث - ىلوأ لكش ىلع تناك اهنإ : لاقو اهرمدخف

 : اهنم ةريثك تافلؤمو ىربك ةرهش دقنلا ىف هل تروظو
 طاان0ع5 نكلاتوانعك 188" < [8لونتيعاأ عك ةأتتلع5 تناتوانع5 8817

 كتاوأ دحأ ريبتترب ناكو . ىسنرفلا بدألا عرات ىف بتك كلذ ادع هلو

 آه عام2706 هه ءاو- : ىريكلا ةعوسوملا ةباتك ىلع اونواعت نيذلا
 اهتمعأو اهتاكم اهل ةيسنرفلا ةيميداك ألا ىف هنالاقمو هناحيأو . معلزع

 ١ برعلا (
 جس وحر ١ (مالسالا



 ل

 نم هنكلو « بحلا اذه ع ونل اًيسفن ًاساسأ هرابتعا نكمي ًاريثك
 ديلاقت ىلع موقي ناك ب حلا اذه نأ كلذ لك غر حضاولا

 اينايسأ رعش ىف لقألا ىلع امل ردصحب رفظت نأ نكمي ّةتباث ةيبدأ
 600 را

 ىبرعلا رعشلا عاطتسا ىداليملا رشع ىداحلا نرقلا ىلاوحو

 لالخ ىق امل ضرعت ىذلا وفلاو روطتلا كلذ ىلإ هءارو رظني نأ

 نم رصع ىبرعلا بدألاب رع مل نكلو « ةيضام ةليوط نورق

 د : هعيبأتي نم ايسيئر ًاعوبني بحلا هيف نكي مل روصملا

 ربعت ىتلا ةيدياقتلا هروصب ةيدابلا ىف ميدقلا رعشلا نف اذهو

 ء ةدقعلا هرو< و « ةلخادتلا ةهومملا هتاهبشتب و « ةقمنم ةغل اهنع

 ىتلا برعلا تاغل ىلوأ ىه « ةيب رعلا ةغللاف ) ةطوبضملا هنازوأو

 ىف ايساسأ ًارصنع ةحيحصلا ةيفاقلا رابتعا ىلع تيصت تناك
 أدبت نأ دبال هدئاصق نم ةديصق لك ت ناك ( رعشلا غوص

 نم هدعب ىتب أم ىلإ ةرظن هارك ذ تراثأ بوبحم قارفل ءاكبلاب

 نمدو لالطأ

 بهلا متاعد هيف تتبث ندملا ىلإ ىبرعلا رعشلا لحر انو

 ةحارص لحم تلح ةديدج ةقر رعشلا بستك او « لبق نم رك أ
 1( 81ن,لوعزر لاقم ىف ع وضوملا اذه لوح ةشقانم رظنا 01)

 ( 175عم ١ لعد انردوءننسع 06م العال اا عا ءطعم 11111115ض-

 11عو' ) ]5 5. 8. مدع5و5. تلاها. 1ل/آغ5ؤ, 8
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 ةلوطملا ةبرعشلا دئاصقلا لحم تلح 5 . بحلا راهظإ ىف ةيدابلا

 رهظي و هفطاوع نع ىعاشلا اهف ربعي ةريصق ةيئانغ ”تاعوطقم

 نينسلا نم تارشع عضب ىف ىبرعلا رعشلا عتعو . هتيصخش اهم

 ليثغ ىف قدص اهفو « ةباعد اهفو « ةيرح اهيف ةديدج حورب
 ايديلقت هسفن ىلانغلا رعشلا اذه حبصي نأ لبق هلك اذهو ؛ ةايملا

 ةايخلا وأ ةعيبطلا لثع ال

 باش قطاع ىتانغ رعش رهظ دقق « طالبلا ءارعش نيب امأف

 لياحتلاو ةيسملا قيسوملا هيف تلحو فيرظلا نوجلا نم ءىث
 ميدقلا رعشلا ىف اهسح انك ىتلا ةصلاخلاا ةفطاملا ةرارح لحم ىندألا

 ًاساسأ ىلانغلا رعشلا ناكدقق « بمعشلا تاق نيب امأو

 هنايح قفنأ ناو قشاع هعوضوم ىلايخ صّصق نف وه ديدج نفل
 لودولا ىلإ سيل ةيلايخ ةقوشعم هب صخي ىتن ىهاط قشع ىف
 ليبس نم اهلإ

 روص ىف ترهظ ىتلا ةيلاثملا رصانع نإف ةفوصتملا نيب امأو

 ىزاجلا ريبعتلا ىف مدختست تناك امنإ ىولعلا ىحورلا بحلا كلذ

 ىلع رايس ناك دقو . بوبحشلل ىناهناللا جورلا بحلا اذه نع

 ”ىرج ىسح روصت ءاوسلا ىلع سرفلاو برعلا نم ةفوصتملا رعش

 ىناوهشلا بحلل
 ىنرعلا لايخلا هنع ربعي ةرم ىف ناكى ذلا:ىلانغلا رعشلا اذهو



 اة

 ىف ناكو « حرملاو رخنلا ىلإ عوزت هيف ًاقولأم ايديلقت ًاريبغت
 لةصلا رى. ءىش ىلإ هدرتف ةيلقملا ةفسلفلا هيف رئؤت ىزرخأ

 سراف لهأ نيب زاتمي ناك ىذلا ىنانغلا رعشلا اذه -- بيذهتلاو
 تاروصت هبذغت تناكو « ةطاسلاو ةب وذعلا نم ديدج عونب

 برض لكل ردق مث . ىسرافلا لايخلا وه ىعبطلا اهردصم ةبصخ
 ىف هرود بعلب نأ بحلا نع ريعملا ىتانغلا رعشلا اذه برضأ نم

 ىنروأل !بدألا خيرات

 زاتما ىتلاو « ركذلا لك انه لهأتست ىتلا ةزيملاف نذإو

 ةصاخ ةيبدأ ةقيرط روهظ ىه ؛ ثيدحلا ىلنانغلا رعشلا اذه اهم

 ةيقالخأ ةبعاّجا ةيرظن اهم تنرتقاو « ىنوطالفألا بملاب تينع
 ىلرعلا بدألا ةلاسر ىف ام رهظأ ىف « بحلل

 طالبلا ءارعش ضعب ناك ىداليملا نماثلا نرقلا رخاوأ ىفو

 دكي ل مث . بحلا نم برضلا اذه ىلع ممرعش نورصقي دادغب ىف

 ى ديرف باتك رهظ دقو الإ نامزلا نم نرق كلذ دعب ىفمي
 اذه بد دقو « ةديدجلا ةقيرطلا هذمل ًانوناق نمضتي هرحس ةوق
 فلخو نبا وهو « هرمع نم ةيناثلا ةقلحلا ىف ىبص عارب باتكلا

 ةسردم ىه) . مالسإلا ىف ةددشتم ةينيد ةسردم ربك أ ىسسْؤا

 ( ىرهاظلا بهذملا

 لك هرعش ىف بتر دواد نبا نأ ىرت ةيهزلا باتك ىنف
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 هنيناوقو بحلا ةعييط حرشو اهلصفو اهفنصو بملا ماظم

 كذب ًارثأتم اذه لك ىف ناكو . هنع ريبعتلا قرطو هناريثأتو
 نم » : ىنلا لوق ىف ةيوبنلا ةئسلا هنع تربع ىذلا ىلعألا لذملا

 « ديهش وهف تاف فعف ّمكف قع

 دق ىتالسإلا ملاعلا ف ةدحو نم ةفاقثثل فراك ام نإ م

 . سلدنألاب كلذك ةيرعشلا نونفلا هذه صدزت نأ بجوأ

 ةلقتسم سسأ ىلع تراس دق كانه ةب رعشلا نونفلا هذه نأ الإ

 فلآتلاو جازتمالا قيرط نع كلذو «دحلا اذه نم دعبأ ىلإ

 نبأ كلاذو تح ناكملا نم ةئاشسألاو:ةكيرنلا نساشلا نب

 . لامشلا ىف ةيحيسملا ىوقلا نيب و مهنيب رمتسلا كارعلا ريثأت تح

 حورلا راشتتاب ىبرعلا بدألا روصع ىنغأ رصعلا اذه ناكو

 ايلقع ًادادعتسا اهرثك أو ء بعشلا تاقبط عيمج نيب ةيرعشلا

 اهامف لمفت ةعئار ةغلب هنع ريبجتلا ىلع ةردقلاو لاجلاب رثأتلل ايبلقو

 ش تاساسحإلاو فطاوعلاب

 تفرع نيذلاو مل رصحال نيذلا ءارعشلا كناوأ نيب نمو

 ذختن نأ حصي ىرخأ ةفئاط ءامسأ تلفغأو ؛ عهنم ةفئاط ءامسأ

 ىو - 29 هم زطو ]305 ىدوج نب ديعس سرافلا راعشأ

 [ل15(هزرع لعد ةاسدان ا مقصد لع 1:ءعدودعم عب 11 رظنأ )١(
 227. 14. ( عمعأتدألل 1قتتك. طزن 0. 5(هاعع5ر [ذمةصتدذأت [ةام

 وم. 332-5)



 د ةؤوما

 . "اذه انعوضومل ةلثم أك - ىزود قرشتسللا اهسدتقا ىلا

 دق ىنوطالفألا ىرذملا بحال ىلعألا لثملا نأ ىرت ًاضيأ انهو

 فرطتال مالسإلا ىف لثلا برضي مزح نبابو . اماءًالوبق فداص

 سسؤم هنأ ىف برغلا ىف هترهشو « فينعلا لدجلاو ىنيدلا

 ىف ًاباتك ل جرلا اذه يتكدتق كلذ عمو . نراقلا نايدألا

 اهب حرش ًاراعشأ هنو  ةماجلا قوط باتكو ه - يملا
 ناك امب ر لب "7 ةرهزلا باتكل الداعم هباتك ءاخل - هبتك ام

 ةينوطالفألا ةي رظنلاب دقتعي ىذلا وه مزح نباو . ًاضيأ هيلع ًاقوفتم
 ناقش ايندلا ةايحلا ىف دحتي اهب ةليس٠ بمحلا نأ ) ىو بحلا ىف

 ةصلاخلا ةيلايخلا حورلا هذهبو ( ةدحاو ةيواع ةيهام نالصفنم

 ةدع هوجو نم وه « بحلل ليلحم نع مزح نبا فشكي ناك
  ىلاتلا نرقلا ىف روداب ورتلا ةعامج دنع هارن ىذلا ليلحتلا كلذ

 عيمج ىف كلذو ايوروأ عبط بيطلا حفت نم ىتاثلا دلجلا ىف انرظن )١(
 تايبألا ىلع رثمن لف -- ىدوج نب ديعس ىعاشلا ركذ اهب ىلا تاحفمصلا

 ءاثثر ىف امم نب مدقم همسالجر اهلاق انايأ الإ دب ملو فلؤللا اهيلإ ريشي ىتلا
 5 2 شو ىدوح نإ ديعس

 سمر ىدنلا فاح ىوح دقو وسكحي وأ معطي ىذلا اذ نم

 سمشلا تقرشأ الو دو ءلاقروأ الو ضرألا ترضخاال

 سنإلاو نجلا هنم مرك أ ىرت نل ىذلا ىدوج نبا دعب
 ( برعلا )

 آ1طم آتدعم ( ل. 1064 ) ”1دحندل - !ةدهفسوحب ءلنأعل (؟)
 بتال ةق ادام ل11ءان مم طقع 26مم 11067, 4



 لو

 ىف مزح نبا هيلإ امام كاردإ نع اورصق دق ءالؤه ناك نإو

 بحلل هفصو
 ءارعبشلا هيقلي سلدنألاب ىبرعلا رعشلا نم ريثك ناك نئلو

 ىف ناكهنم انيلإ لصوام نإف « فلكت ام ريغ ىف مهتيجس ىلع
 ءارعشلا مارق هتجتنأ ٠ لقصلا نقتم الوقصم ًارعش بلاغلا

 ةعانص ىف ةيطارقتسرألا مم ءالؤه ناكو « طالبلا ف تارعاشلاو

 ق ديم نووشتم مهنقنأ ءارزولاو ءارمألا نكي لو . رعشلا
 نودلقتي نم مهسفنأ ءار رمشلا نم ناكل ب ءارعشلا كئلوأ ةاراح

 ةرامإللاو ةرازولا بتاع
 ةينايسألا ةفاقثلا هذه هيف ىهدزت تناك ىذلا تقولا فو

 ىلاف . ميردتلاب ديدج ىرعش نف عرعربو اع طالبلا ىف ةيبرعلا

 ةدحاولا ةيفاقلا تاذ دئاصقلاو ةريصقلا ةبرعشلا تاعوطقملا بناج

 نف وه « ىسلدنأ نف رهظ « لاوطألاو نزولا ةيواستملا تادبألاو
 ةديدملا تاعوطقملا ماظن ىلإ ليم هيفو « ”ىمارغلا ”ىنانغلا رعشل
 مغرلابو . صاخ ماظن ىلع ةرركشملا ىفاوقلاو ةدقعملا نازوألا تاذ

 كلذ عم ودبي هْنإف نازوأ ىلع ةمئاق تاظ روحبلا هذه نأ نم

 ًاضيأ رمثلا اذهو . رودابورتلا رعشل ةدهمم ةوطخ ربتعت اهنأ

 ديلاقت ىف كلذو « طالبلا لاجرو رصقلا ءارعش هقلخ انف ناك

 هدم نآزواو تاعواظتنو ةاطافم



 روداب ورتلا نم نكي لف : ةدحأو ةلكشم تيقب نكلو * ٠

 كئلوأ نوكي نأ ىسع نف « ةيبرعلا ةغللا فرعي نم نيمدقألا
 ىلإ سلدنألا نم نفلا اذه اولقني نأ اوعاطتسا نيذلا ءاطسولا
 هذحل الماك الح نأب ةحارص ىف لوقلا بج انه ؟ سنافورب ملقإ

 نيثحابلا نم ًاريثك نأولو « نآلا هيلإ لوصولا نكميال ةلكشلا
 ثحبلاب ةلكشملا هذه اولوانت دق ىزود دهع ذنم

 نيلسملا ةب راغم نأ 2"”لدجلا لمتحم ال ًاتوبث تبث دق نآلاو

 نكلو « طقق ةينايسألا ىف نيقرعم نيينابسأ اوسيل سلدنألاب
 ©" ةيقيلجلا ةغللا نومهفي اوناكمحريغصل مهريبك نم مهنأ ًاضيأ تبث

 اهم نوماكتي اوناكو « ةينيناللا نع ةدلوتم ةجمل ىهو 011أئ1

 مهتالماعمو مهتويب ف

 ةفاقثلا نم نوورب ن وينابسألا نوملسملا كئلوأ ناك انيحو

 ةفاقثلاو . اهتدايز ىلع هسفن تقولا ىف نونواعي اوناك ةبيرملا
 اهنساحم ن٠ ريثكب مهتواعممل نيدت بسلا اذهل ةينايسألا ةبب رعلا

 :ةمهاظلا

 مت نيب رعتسم اوحبصأ - سلدنألا ىف نويجيسلاو
 قرن ©مص ]تاتمس هنطععدرب 1وعءامعأهرنعو زل 0مانق- (1)

 ءهتام5ذ ( 8130210 1928 ) 1. 12-35, 100+-2

 نم ىبرغلا لامعلا ىف عقي ناك ميدق لقإ وهو ايشيلاج ىلإ ةبسن (؟)
 ( برعملا ١١ 2 ىطنلطألا طيحلاو ىلكسب جيلخ لياقم ىف ايئايسأ
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 ,نممو.-- !هدهتدادع5 وهو --هب اوف عىذلا مسالا نم كلذدخْوي
 .نويحيسلا ءالؤه . ىبرعلا بدألا ىلع نيملطم كلذك اوناك

 .ثالاملا ىلإ ةيمالسإلا ةفاقثلا روذب نم ًاريثك اولقن سلدنألا ىف
 .صهاوظل ًاساسأ ناكوحنلا اذه ىلع الدابت نأ بير الو « ةيلامثلا
 ىتابسألا رعشلا نم ريثكو ىسلدنألا رمشلا خيرات ىف ةريثك

 ةةيرعشلا نازوألا روطت ىف رييكرثأ ةينايسألا ةبرقبعال ناك مث
 فتيناوق اهتلخدأ ىتلا ةينفلا تانيسحتلا هذه نأ الإ . ةيئانفلا

 .ىتاغألا نم ىبدألا عونلا كلذ ىلع ةيبرعلا ةيرعشلا نازوألا

 ةيبعشلا مهناغأ ىلع اهولخدأف موقلا داع - تاحشوملاب فورعلا

 كاذ ذإ تفرعو « ةيقيلجلاو ةيب رعلا ةيماعلا اهبف تمدختسا ىتلا

 ةينفلا تانيسحتلا كلت تذفن لجزلا اذه نم مث . لجزلا مساب

 امتاوخأو ةيقيلجلا ةغللاب ليق ىذلا رعشلا ىلإ ًاريخأ اهلك

 .مسا اهيلع قلطي ىتلا ةيبعشلا ىناغألا نأ ىف كشن داكن الو

 . لجّرلا اهنيعب ىف الالاهمعمم وكيثناليقلا مسا وأ ىورقلا رعشلا
 :اروصح ناكر يثأتلا اذه لثم نأب نظلا ىلع انلمح ام كانه سيلو

 .تلق امهم رعشلا نم درف عون ىلع ًاروصقم وأ ؛ دحاو نف ىف
 .ياتك نإ مم. نابسألا رشا نم اتي تيت ىلا صال
 نيينايسألا باَّتكلا دحأل ندوندم تعمعمدل ماعلا عيراتلا
 نع ةلوقنم رابخأ نم انعم هيف ىرن ىنايسألا رثنلا نم الاثم



 سس 1876

 "7 نيينابسألا نع ةلوقنم رابخأو ؛ برعلا

 رعشلاو « ىبعشلا لجزلا ىه لقتلا ةطاسو تناك دقق نذإو

 ريظن وه ىلا ( ؟/ةااهمععءم وكينناليقلا ) مما فورعملا ىو رقلا'

 اذه نم امق ًاءزج نأ ظحلا نسح نمو . قيلجلا بدألا ىف لجزلا

 ةئام نم ةعومجم نع ةرابع وهو . ءاقعلا دي هلنت مل ىبعشلا بدأل»

 ىف كالذ ناكو « ةطواخخلا ةيماعلا ةجهللاب تبتك ةعطق نيسمحو

 نبا وه ىسلدنأ ىعاش اهبتك« ىداليمل رشع ىناثلا نقلا ةيادي
 ءارعش نم للئاوألل ًارصاعم ناك ف إو وهو "7 نامز
 ةقيرط كلس ناك كلذب وه حرص م هنإف - روداب ورتلا

 دقق « نف وه ثيح نم هرعش امأ . سلدنألا ىف ةفولأمو ةتباث

 ةيحان نم بالقنا هله امنإ و « هيفاوقو هتعنص ىف اًيبرع ناك

 ةدمتع» ثسيلو تاربنا| ىل- ةدمتع» هنازوأ تحبصأق ضورعلا

 5عع طئاحمقتسس عع - !<عالزبر ( ف معرب 11ئكاومصب نأ )١(

 5م301511 111622(, 19026, 2. 24: 1؟_ 81عم60ع 51ل دل,

 عا [مورومن عمر 2 58)

 م ه6 ةنس قون نامزق نب كللا دبع نأ دع ركب وبأ وهو (؟)
 ةخلن هنم تذخأو هلجزأ ىلع لمتدي ايسورلا ةمصاع ىف طوطخم ناودد هلو
 عرتخا نم لوأ وه نامزق نبا نإ ليقو . ةيرصملا بتكلا رادب ةيقارغوناوخ

 ىلع نيخرؤلا نكلو « دشار همسا لجر هعرتخا لب ليقو - لجزلا'
 قغيو هب ذتاي هآل الجز ىمسو - توصلا ةغللا ىف لجزلاو . لوألا ىأرلا

 تدرج دقل ) : نامزق نبا لاق . لاحلا ةياكحو سحتلاو لزغلا هعوضومو هب
 (برعلا ) 2( بارقلا نم فيلا درجع مك بارعإلا نم لجزلا



 ل !؟اونل د

 كل ءانبلا ةكحم ةيرعشلا هتاعوطقم تناكدقو . ليعافتلا ىلع

 كاذ حضوأ اك هراعشأ نم ريثكلا نأ ذإ « ةعامج اهئانغب موقت

 ابب ىنغتيل تعضو ةيليثمت سآم نع ةرابع ناك « عنطهد اريبر

 تاقرطلا ىف رعشلاب نويسكتتملا

 نازوأ نيبو « ةيرعشلا تاعوطقلا هذه نعب ةنراقم نإو

 تابباشمن ع انل فشكتل ىناقورب ءارعش نم نيمدقألا دنعرعشلا
 ا#تالئقس ه؛ هييتاو ىد لو راعشأ هذهف : لاب تاذ ةميق

 اهبف تغيص ىتلا نازوألا سفن ىف ًانايحأ غاصت تناك ههنانعد
 ًاقالتخا اهنع فلتخت نازوأ ىف ىرخأ ًانايحأو « نامزق نبا راعشأ

 ءانغلل ةمئالم نازوألا كلت لمج ىف ةبغرلا هردصم « أطيسب
 ةعاجلا وأ ةقوملا ءانغل ةَّدعم لصألا ىف تناكن أ دعب ىدرفلا

 ساقورب ءارعش دنع رعشلا بذبذنىف ىرت اذه نع الضفو
 ةلمعتسما نازوألا نأ ىلع انلدب ام ةفورعلا دعاوقلا نع هجورخو
 ىلع ٠ ام ةلع مدنع اهدوجول نكت ملوأ ةتباث ديلاقت اهل نكي مل

 هبلطتت ام ًاديقم سلدنألا ىف ةقوجلا هب ىنذتت ىذلا رعشلا ناك نيح
 رثأ نعب ةقرفتلا عيطتسنل اننإ ىتح دويقلا نم ةيفاقلاو قيسوملا

 وسنفلا راعشأ ىف كلذو « سناقوري رعش رثأ نيبو رعشلا اذه
 _ "”نيرخأتملا نيينايسألا ءارعشلا رئاسو يكملا

 )١( جاأقآ دوك باتكلا سقت ىف عنطعمه رظنا ١عن
 هوا ا *ه ةحفص



 د ايس

 نامزق نبا راعشأ ناف : اهثحب نم ديال ةريخأ ةلأسم انهو

 رعش ىف تناك ىتلا ةيماسلا فطاوعلا اهيف سكعنت طق نكت مل

 ىوتن تناكىذلا جذاسلا بحلا كلذ الو « ىسلدنألا طالبلا

 هييتاوب ىد ىلو راث 7 ضعب نأ نم مغرلاب مث . ةيبعشلا ىناغألا هيلع

 « عيضولا قالخألا ىوتسملا اذه سفن نع ًاريثكو لعت نكت

 ىبعشلا رعشلا تالذ ةمغن نيب ىدللا عساو ًانيابت كانه تاف

 طالبلا رعشل تناكىنلا ةيعيبطلا ريغ ةيلكلا هذه نيبو ىسلدنألا

 ساقورب ىف

 ىبرملا ممتجلا ىف ًاميرذ ًاروهدت لثع نامزق نبا نأ ريغ

 رثعي امم كلذ طبنتسي اك ًاضيأ حجما نم هنإ لب . ىنايسألا
 ةيبعشلا تاياورلا ىلإ برعلا ىنلؤم تاراشإ نم ًاضرع هيلع
 ًاروهظ رهظت تناك البلا رعشل ايلعلا لثملا نأ - ةروهشملا دئاصتتل

 ىتلا ةيبدألا راثالا نم هريغ ىف قدصأ ًالثمت لثقتو ؛ حضوأ

 نيح رشع ىداحلا نرقلا ىف ايسال بعشلا حارق اهحتنت تناك

 اهجوأ ىف ةيسلدنألا ةفاقثلا تناك

 قامتالا اذه ءازإو « نئارقلل زيجولا ضرعلا اذه نفث نذإ

 سلدنألا ىف طالبلا رعش نيب عوقولا ريثك هارن ىذلا صاخلا

 نع ىناغتن نأ ميطتسن ال اننأ ايلج رهظي « سناقورب رعش نيبو

 سناقورب رعش ىلإ ىسلدنألا رءشلا نمر صانعلا ضعب لاقتتا ةركف



 تح ادع

 ةجينت ىلإ اهيف لصن امل لئاسملا نم ريثك مث لازتام هنأ ىلع .
 ةلكشم ىلع اءوض قتلت دق ىرخأ لئاسم ًاضيأ كانهو . ةمساح
 رعشلا اهم دنسي ناك ىتلا قيسوملا كالذ لاثمو - ىنرعلا ريثأتلا

 نكلو . ""”سناقوري رعش اهيلع مقوي ناك ىتلا كلت وأ ىسلدنألا
 دق ىلرعلا رعشلا نأب ةلئاقلا ىوعدلا نأ وه نآلا هلوق نكمي ىذلا

 قيزعد اح اب وررأ ىف تيدلل رددلا عبق قام لإ فا
 ولغت نأ عيطتسن ال اننأ مثر ىلع كلذو « اهتابثإ نكمأ امر
 ممم[. ةادعاهنا ليك ام ذاتسألا هدك ٍءي ام ىلإ بهذنف لوقلا ىف

 طئطععوب [1ئوامدتد لع ]1 هدنكزوو ارور باتحك رظبا ١١(
 111541 وأ وهو 11, نر. وجور صراق باتكو جءوطع 7
 ىف رين نأ اننكعو . عوعزو ؟هء طع مانكأعوأا !مكاننعم عع 0
 ىف ةياقلا تاءالطصالا سردن نأ ةعاطتسالا ىف هنا ىلإ طيسبلا شماحلا اذه
 1:301161 ليروف نابأ دقف . ساسألا اذه ىلع ىرخأ ةرم ىسنقوربلا رعشلا
 ( بلغ ) ع212101513 ةماكل ىبرثا لصأألا نع ب ( 7575 ةحفص جر

 عان270200+ < مزلهمك < 5ءمطوأ تايكلا ىلإ رجتس راشأ امك
 نأ ىلإ بهذ 1. ال/. 1125]انعاع كولزاه نأ 5 ( ةيبرعلاب بيقر وأ )
 ةغللا ىف تيب ةلك قسن ىلع ناك ىتامورلا رعثلا ىف 2 ةلك قالطإ
 ىف لباقت 162510 ةلك كلذكو . رعشلا نم رطس ىلع اهتالطإو ةيبرعلا
 ( لنوع ومعور اديير نيب دتو ... ىنعمو ًاظفل ( عزانت ) ةلك ةيبرعلا
 ةييرعلا نم قتشا دق ىرخأ تالك نم ًاددع نأ عامر 1. 133-409 )
 لم ةقتشم اهنأ لإ بهذي ىلا 1و تالكلا هدو نمو ةيسرافلا وأ

 فيراللا نم ناق . [موريوبعوم ةملكب ةلص اهل ئواروم ةلكدأ وأو . برط ةلك
 مايهلاو نادجولا ىلع لدن دق ةيبرعلا ةغللا ىف دجو ةلك نأ فرعن نأ
 نزمحلا وأ بلا مالآب رومثلا وأ



 اس ؟ا975--

 ةنيدم ىع كالذكف دوهيال اهتايدب ةنيدم ابوروأ نأ اكد هنأ نم
 07 را ا

 ىلإ ةيبرعلا تاريثأتلا اهنم تاقتثا ىتلا ةيناثلا ةعقبلا امأ

 روطاربمإلا ايكلمو : ةيلقص ىف ةيدنمرونلا ةكلملا : ىهف ايوروأ

 ظفاحي كلذ عم قب هنكلو ايدنامرت نكي مل « ىناثلا كي ردرف

 : ديلاقت نم امام ىلع

 نييدنامرونلا كاولملا طالب ف سراي ناكى ب رعلا رعشلا نأ امأق

 ةيلقصلا ةسردللا نأ الإ . ل ل كشلا ىلإ سيلف

 تافلؤلا نكت ملام تالذو ) كير ردرف رصع ىف الإ أشنت مل رعشلا ىف
 طالب ىف اننأ عقاولا نأو « ( اهراثآ تفع دق دهعلا اذهل ةقباسلا

 - ةلاتشق ريمأ يكمحلاو وسنفلأ طالب ىف اك « روطاربمإلا اذه

 انن أ وأو « برعاا نم ءارعشلا وأ ىب رعلا رعشلل اع رصآرك ذ دجال

 نع ًاريثك عيسن اك « ةيبرعلا بتكلل مجارت نع ًاريثك عمسن

 نيينطولا روداب و رثلا ةعامج نع ًاضيأ ًاريثكو « ةيمالسإإلا ةفسلفلا

 نأ ىرخأ ةيحان نم بيرالو . سناقورب ملقإ ىلإ نيمتتلاو
 رظنا ( ١5١١ ةنس ) [ععؤئنمعو نوه 2وعئوب باتك ىف )١(

 هذهلق » ةرايععلا ثيح 6*١ ةحفص ىف ءاج ام اهنراقو 59 ةحفص

 ةيضحلا هو - ةيبرعلا ةيروسلا ةبضحلا تنطوتسا قتلا ةيراقتملا تافاقثلا
 ىلا ةيويحلا كلت نم طسق ربك أب نيدن -- نيطسلف كلذك مضت ايف مضت تت ىلا

 ةيحورلاو ةيركفلا نيتيحانلا نم فلتخم ىطسولا نورفلا ىف نر تامج
 « ىنامورلا مكحلا تحب تناك ىتلا ةروطا ريمالا نع



 ا اايلو ل

 كي ردرف ةيشاح ىف ندجو تايب رعلا تاينغملاو تاصقارلا

 سرد قاحم خخ روم وهو ةتاتقنأ ى :رامأ داتسألا نأ ىلع

 راك أ انقرعول انثأب لس -- ىلعسولا روصعلا ىف ةيلقص خيرات
 .ن* ناكل -- ةياقص ىف ىب رملا ىعشلا رعشلا نم فرعن ام

 .ىلاطيإلا رعشدلا نيب و هنيب ةقيثو تالص نع فشكت نأ لمتحلا

 ,لك مغر ىلع ىرامأ نكلو . ةيلقص ىف ذئدعب أشن ىذلا ميدقلا

 ةغالاب رعشلا ةسرامب نأ معزي نأ ن نم رثك أ ىلإ بهذي ال اذه

 هبرعلا ءارعش رابخأب اهلهأ لع عال ثععاملا ناك ةيلّقص ىف ةيماعلا

 41/رييأتو ةدضاعم نم نيلسملا ءارعألا فناج نم هنوقلي اوناك امو

  ايلاطبإ ىف ميدقلا ىبعشلا رعشلا نازوأ تناك ام سأل و

 ]ةءممدمع لذ 7001 ىدوت ىد ىنوب وك اج ديشانأ ىف اهارن اك)

 ىف ًاناقتإ رثك أ اهارن اك وأ « "© هقارملا ناغأ ىف اهارن اكو
 عشلا رمشلا نازوأ انمي ند 8ةلاوم مسأي املا ىتاغألا

 ىتلا ةفينعلا ةينطولا ةووثلا نإ لب . "7سىلدنألا دالب ىف مدقلا

 رق. ةسقنأ, 51هتتد لعأ ةالتكانا صحنتن لذ 51اتقب )١(

 12-1868, 111 7538, 889. 56ع حاوو 0. (عووتعم, (1ع

 0 ةوعنمأ لعاذذ 5وعوتو اًذمعم ءااه هعوتج 51 ءتاتقسد 5013م

 هاذ 5ةنعالا,) 1924, مب 101,

 دنع ريبكلا موصلا قسي ىذلا ديعلا وه مقسم مج عقارلا (؟) ٠

 ب رعملا و كيل وناكلا

 ل. 31. ةائلاقك, (1مكادنعم نو 0ع 13 ممعوزو رظنا (9)

 :50مانأ32 طتؤمةتهتتانكان[ستقمسق عال 13 0ك 121121



 عت

 ىهف ًائيش تتبثأ نإ - ؟7١برعلا دض 5ءامهعا كرارتب اه ما

 ايلاطيإ ىف ًافورعم ناك ىب رعلا ىبعشلا ردشلا نأ لقألا ىلع تبث

 تقولا كلذ ىلإ
 ةيرقبعلا ةراثإ ف لضف نم ىبرعلا رعشال ام رادقم نكي امهعو

 ايوروأ هب نيدتام نإف « ةيب ونجلا ةينامورلا بوعشلا ىف ةيرعشلا
 « لدبل ًاعضوم نوكي داكي ال ىنرعلا رتل ىطسولا روصعلا ىف
 دعب هنم غرفن 0 نبدلا اذه ليصافت ىف ثحبلا وأ مغر ىلع كلذو

 هعبت دق ةيلعو ةيقسلف ن. ةبب رعاا تافلؤملا ىلع لابقإلا نأب كلذ

 اهنم ناكاام ةصاخو « ةيب رعلا بادآلا نم ىرخأ عاونأب ماها

 هعوضوم ناك ام وأ ؛ قالخألا ىزغملا تاذ تاياكملا هعوضوم

 نء ريك لا ءزملا اهنم فلأتي ىتلا ىفو . تافارحلاو صصقلا

 . ةيقارلا ةيبرعلا بادآلا

 عوبذ لابقإلا اذه قبس دقق « ءىش نم نكي امهمو
 ماغشلا قب رطب تاقن قرشلاو ىلرملا صصقلا نم رصانع ةلمج

 « بيرق نمز ىلإ كانه موقلا لظو . ايوروأ نم ةعساو عاقب ىلإ

 ىلا ةيبعشلا صصقلا كلت ردصم هناك« قرشلا ىلإ نورظني

 ردجي امل هنإو . 2هبأواد لع قععءطتالمو, 82 ©, 1920, 1021)

 هفلؤم ىف لخدي ىلقصلا جزءطوعل ه4 كده 0ءمددمم نأ ركذلاب
 برعلا ىخرؤم ةنس ىلع ًاراعشأو دئاصق يخمراتلا

 8متوأ, 5عور 3:01, 2 )١(



 اهراهدزا ناكو « رشع كلاثلا نرقلا لاوط ايوروأ ىف ترهدزا

 ( مواعو ؛ ةةطاتحتت» : ىف ( ةعونتم ءاهسأب و ةقلتح لاكشأ ىلع

 صصقلا نيب و أهدي هبش ةجوأ دوجو ف بسر الو ( عريعر معك

 ةيدنهلاو ةيقرشلا

 هيبدي ذاتسألا اهب ماق ىتلا ةلماشلا ثاحيألا نكت امهمو
 اذهل ةديؤلا نيحاربلا ةوق نم ًاريثك مويلا تفعضأ دق « 8601

 ماسقأ ىف لزي مل -- ىبوروألا ىبعشلا بدألا نإف « 7” ىأزلا
 صصقلا نم ريطاسأو ثداوح لقألا ىلع ىوحي هنم ةريك

 نيب ةبيرق هبش هجوأ ةفرعم ىلإ مهضعب لصوت دقلف « قرشلا
 تاذ دلو زمإ ةكلملا ةصق نيب و ةيمارغلا ةيلايحلا ةبب رعلا صصتقلا

 اهنا ونعىتلاةيناألاةصقلا و11 8ادسعط عسصقتم ءاضيبلاديلا

 لاهش ىف تقرع ى :رخأ صيمق 0 طمادم لدا ءئ1 دنالور ةينغأ

 (ليرج نع ثحبلا ) ةصق جارت ىدحإ بحاص نإ لب اب وروأ

 ]. 86016, آع5 ؟ةطاقتنت 5 اط ©«ل, 5 )00

 ىو اةدعأع 01 (20421811 صقسع كلما ةجوزل مسأ دلوزبإ (؟)

 فرش ريغ تدع ةفطاعب هس هتلوانت قو تح هدحح تبيصأ قلأ

 ًاضاو كلذ ىرتو 5ع 1+1وؤمهب» مارتسرت ريسلا اهجوز تخأ نبا وح
 ىلءسولا روصملا نابإ ىف تعاذ ىتلا ةروهسملا سصقلا نم ةصق ىف

 برعلا )
 ا زاتما ةينامل سلا شوبجلا داوق دحأل مسا دنالور ()

 ( برعلا ) ءامدقلا اهقرع ةليوط ةصق ىف اينوقسغ لمأ هلتقو

 (مالسالا - ١ جس ١١؟)



 د ؟ايرغ

 هفرمن امو . هل عجرك اًئيبرع ًاباتك  كذ دق 90: رونا - ةدهد

 راواف ) اهتاونع ىتلا ةميدقلا ةينامو رلا ةيسفرفلا ةصقلا تأ نه
 حور نع مث [1مزمع ءا ظاهصعطع انعم ءاضيبلا ةرهزلاو

 ةءارقلا بيسب ةلالد ريك أو ةيمهأ ظضعأ اترايتعا ىف وه « ةيبرع

 : تباوكيتو مساقا اهتاونع ىتلا ةفيرطلا ةقئاشلا ةصقلا نيب و اهنيب

 ًاناح ر اهايانث ني لمحت ىلا صو - ةسعوموتنم ك لل ءماعأأع

 ج ىق كتاذ ىلحتي 17 ىنايسأ ىبرع لصأ نم اهنأ لع ًامطاق

 ىف ًاضيأ كلذ لجتي اكو « ةيبرملب ( مساقلا ) نع فرحا اهلطب

 صحصقلا نإف كلذ نع الفو 0 ينور ليصافت نم ريثك

 بادآلا ىف دوجولا ةردان حطودهنع-ظةطاع ةيئانغلا ةيفازحلاا

 سلو . ةيبعشلا ةبب رعلا بادألا ىف ةعئاش اهنأ نيح ىف ةبب وروألا
 ىف نييسنرفلا ]م عاءانك5 29 ريل جلا بلس ام لوقلا كلذ ف

 درمزلا نم ع ونعم هنإ ليق قيط وأ س'اك وه جزا ليرج )١(
 «ريخألا ىتايرثا ءاشعلا ىف هنم برش وأ هيف لك أ حيسلا ديسلا نأ اومجزو

 مث نمو قتخا هنكلو ارتلجما ىلإ لقت سأكلا اذه نأ كلذك اومجزو

 (برعملا ) ةددمت» سصق هيلع روثمال ىعسلا لوح تأشن
 هياوتع ىذلا 5. 51286 لاقم ع وضوملا اذه ىف رظنا (0)
 ( قعوطتءطع نسل ءهنهممدتوعالع ممعوزع ص اةاناأعءادلاعع )
 قطط طعندو. قةلمل. 10155ةمعطقلاعت, 1918 ةلحم ىف
 2. منك 0ءانأ. مطئاولمهتع ا!ذ1 ( 1927 ), 902-77 كلذك رظناو

 ةعبط رظنا مساقلل ةيمق عوضوللو
 آب 177 8م ل11 هد( القص تت 6وألر 1919) 0



 ب موس

 نم هالعوألا 5 اذه عادبإ رد ىطسولا روصملا

 ىنوروألا بدألا
 بئاجعو تالحرلا هغوضوم ناكاام ةيبرعلا بادآلا نم مث

 ثدحو . ىبوروألا بدألا ىف ًارثأ هذه تكرت دقو . تاقواخلا

 دصقب الإ رفسلا فرعت داكت ال اب وروأ هيف تناكر صع ىف كلذ

 ىوفشلا لقنلا اذه عم دب نكي ملو . ةسدقلا ىضارألا ىلإ جحلا
 ةبيجملا ةيفارلا رصانعلاع وبذ نم رافسألا هذه بحصي ناك ىذلا
 ناك ةيفارخلا رصانعلا هذهم و . ةيئان ةديعب تاهج ىلإ اهلاقتناو

 نوج ريسلاو "”ة6ةة5عم مداهىلطيإلا ولون وك رام نم لك نيزي

 ًابلاغو نوصقيو نونغي اوناكو . ىطسولا روصعلا نايإ اسنرف بونجو تح
 ريل و جلا زاتما دقو . ٌمثراكفأ تانب نم ىناغألاو صصقلا هذه تناكام

 مهتاكرحو مهتوجمو مهتبعو ٌثوهلب نييسورقلا رودابورتلا نم مههابشأ نع
 ( ىنإبدألا ) ظففل ةيماعلا ىف لباقي ريلجت وحلا ظفل لعلو . كحضلا ىلع ةثعابلا
 (برعلا ) هانعم ىف ادج هنم ًابيرق هارث نحتف

 ةيقدنبلا ف ةقيرع ةرسأ نم دلو روهسم ةلاحر ولون وكرام )١(
 مظعلا ناخ طالب ىلإ امهتلحر ىف همجو هايأ هتثادح ىف بجو ١١1/١ ماع
 ىف هل لغتشاو ةرييك ةوظح ولوي هدنع لان ىذلا ىرتتلا نيصلا روطاربمإ
 ةسارح ىف اونوكي نأ هو هيبأ ىلإو هياإ روطاريمإلا دهع . ةدع تارافس
 ةريمألا تنام نأ ثدح نكلو -- ىسراف ريمأ ىلإ فزتل ةيهاذ تناك ةريمأ
 عوجرلا نم لح ىف ممسفنأ اودجوق قيرطلا ىف مو اهتافو أن مهئلبو
 فويامت ةيقدنبلا مثدلب ىلإ ةدوعال ةصرفلا هذه اوزهتناو ء روطاريمإلا ىلإ

 وكرام اونجسو مهيلع اوضبق هونج لهأ نكلو  ةريثكلا ىئاقنلاب
 ىف لضفلا هل ناك هتارطاخمو هتالحر نع باتك عضوب اذه ماق كاتهو « ولوب

 (برعلا) هب. مهياجيإو قرمعلا ىلإ موفلا راظنأ هيجوت'
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 هتياتك دا و 5زء لمطم ادهن عابأااع ىزيلجإلا ليقدنام

 ةينيتاللا دالبلا دودح دنع اهرأ قي ملرصانملا هذه نأ ىلع

 « هوانيدنكساو هدنلربأ ىلإ كلذك تلصو ابهنإ لب . ةيبرغلا

 نيوزق رحب نيب دتمملا ىراجتلا قيرطلا نع كلذ ناك امبرو
 ضعي ىف روهظلا ىلإ اهسقن رصانعلا هذه تداع مث . قيطلبلارحب و

 اويلج نيذلاو . 8عمفدم نادنرب سيدقلا ةصقك ةنيهرلا صصق

 تايالولا نم اهويلج -- ريلجي وجلاو راجتلا مم ةيفارحلا رصانعلا هذه
 حجرملا نمو ٠ ىندألا قرشلا ىف ىتاولا نمو ايروس ىف ةيبيلصلا

 م لاح رحل 0 قتشا دق ويشاكوب نأ حيجرتلا لك

 قا رداصملا كلت نم "7 0ءءةمصععمدع نوريماكيدلا صصق

 59 رسوش ةصق تأ 9 . ةهفاشملا قيرط نع تاقن

 ًاماع نيثالث نم رثك أ ىضق ىزيلجتإ ةلاحر ليثدنام نوج ريس )١(
 اهدهاش ىلا بئاحملا نع ةدملا هذه دعب بتكو قرش علا ىف صاخلا هباسح ىلع

 هقصوو ١؟6ه5 ماع هرشت دقلو . هنالحرو هتاف كو هيف ًاباعك

 ىف بتك ةعيئرلا بادآلا ىف باتك لوأ هنإ » : هلوقي زيلجتإلا ءابدأ دحأ

 (برملا ) « ىزيلجتإلا رثنلا عيرات
 ترمتسا ةصق ةلاه نم ةفلؤم ةعومم نع ةرابع نوريماكيدلا صصق (؟)

 زامتو . سنرولف باصأ ىذلا نوعاطلا نابإ ىنير تبي ىف رودت مايأ ةرسدع
 اهريقتو ويشاكوب اهيتك ةيحابإ قالخأ نم اهيف رهظي امي ةعومجملا هذه
 « ةرشع ىنمع 0618 نم فلؤم 106021165086 ظفلو . :١85 ماع

 ( برعلال ) مو عع 2
 رهظي . زيلجتإلا لوقي اك ( ىزيلجتإلا رمدلا وبأ ) وأ رسوش (؟)

 تس ًاريغص ًاسراف هتئادح ىف ناكو . هتايح مظعم شاع ثيح ندنل, دلو هنأ



 بس اؤملإ ع

 ةدحاو ريغ تسيل 5نانأ:عو' اهلع مالغلا سرافلا ةباكح : ةامسملا

 ىلإ تءاج دق نوكت نأ لمتحي ىتلا « ةليلو ةليل فلأ صعق نم

 . دوسألا رحبلا مق ندب قيلاطإلا ناخقا ىديأ ىلع ابوروأ
 ىلع لوغلا ناخ طالب ىف رودت هذه رسوش ةصق نأ كلذ ةناو

 راتتلا دالبب ىارسلا ىف -- هسفن رسوش لوقي اكو أ - اجلثلا رهن
 أ دونوإت آه 1152 1320 01 1 ةعاقنلع

 تبتك سانلا هاوفأ ىلع ةيب رعلا ريطاسألا ةعاذإ ادع امو

 رشع مبارلا نرقلانابإ ىف ةيب رعلا صصقلا نم تاعومجم مجارت ةدع

 اذه نورثؤي ذئموب اوناك ءارقلا نم ةثيدح ةقبط اهم لسنتل

 بادالل ةثيدملا ةقبطلا هذه راشيإ نكي ملو . ةفورعلا ةيبدألا

 تزاتما أم ىلإ ًاعجار ىطسولا نورقلا باد نم اهريغ ىلع ةيب رعلا

 ىف قيمت وأ « تاعوضوملا ف عونت نم ةببرعلا بادألا كلت هب
 ع 8 5 نا

 امجار ءىش لك قوف كلذ ناك اِإو ء بس ىبدألا ضرعلا

 هنباو ثااثلا دراودإ كلما فطع بسك ثيح ىللا رصقلا ىف طووع تح

 ءايلاطي] ىف ةصاخو ةرافسلا بصانم لغش مث ء هحارس قلطأ مث هنجس ىذلا

 تذخأ مث ١859 ةنس ىف ًارعاش رهظف « بدألاو ةسايلاب لغتشا اهفو

 صصق ) وه رسوش ةحيرق هتجتنأ ام ريخ ناكو . مدقتلا ىف ةيرعشلا هتوق
 ًاريثكو . ١4٠٠ ماع ىلإ 1737 ماع نم اهيف لغتشا دقق ( ىريرتناك
 قئاد ميدقلا يعاشلاب ىزيلجتإلا بدألا ىف هتناكمو رسوش ءايدألا نرقي ام

 (برعلا ) ىلاطيإلا بدألا ىف



 هد املك

 . ًاضرغ لينأو الايخ بصخأ تناك ةببرعلا صصقلا كلتنأ ىلإ
 ةيحيسأا روصعلاو « ىطسولا ةيمالسإلا روصعلا تعاطتسا انهو

 ىددألا قوذلا ىف لثامت نأو دحاو ناديم ىف لياقتت نأ ىطشولل
 ئ ةببدألا بيلاسألاو

 نكي | اينما دخل ضيفنا ضخ ةكووي بس ناك
 نفك ةصقلا نأ الإ . ماع هجوب قالخأ ضرغ ىلإ اهنم دصقي
 ىرب ناكف « قالخأ راطإ اهوح برضي ناك بدألا نونف نم
 فنرايب ىلإ وأ « ناطلسلا باّدآ حرش ىلإ ةماع بتاكلا اهف

 قرطلا حرم ىلإ مث « ةببط ةايح ايحب نأ ىف ناسنإلا ىلع بجاولا
 كلذ وحنو لئاضنلا ىلإ ةيدؤللا

 . ذخأ صصقلا نم ريثك ةيب رعلا بادألا كلت نم ناكو
 رداص. نم اهضعب ذخأو « ةيدنملا تافارخلا ثارت نم اهضعب
 نم ريثك ىلع لمتشت تناك اهنأ كشال ) - ىرخأ ةيقرش
 ةدع نم ًاضيأ اهضعب ذخأ م - ( لصألا ةينانويلا صصقلا
 لاحلا ةعيبطب كانه نكت مو . قرشلا خيراتلا ىقريطاسأو صصق
 ةيحيسأا ىف "ىراقلا الو فلؤأا نكي مل نيح ةيبدألا ةيكللا ةركف

 عارتخا ىلع ةردقلل وأ ةداملا ىف راكتتبالل ًانزو قي مالسإلا وأ
 تاذ ةصقلا نف نإ لب . ةقلتخلا ةيسفنلا تالاملاو تايصخشلا

 ىبدألا بواسألا نع انه رظنلا فرصب - قالخألا ىزغلل



 رسال

 نم ةريختتي ام هرايتخا ىف فاؤلا ةنطف ىلع موقي ناك - اهفلؤل
 ةفولألا داوملا هذه جرم ىلع هتردق ىو « سانلا ىدل ةفورعملا داوملا

 ةروطسالل نكمأ اذبو . ديدج بوث ىف اهنأك رهظت ثيح ممدنع
 نابإ ىف ةيبوروألا بادآلا ىف اماه ًارود بملت نأ ةيبرعلا

 ناكم ىلإ ناكم نم ةلقنتم « اهتلت ىتلا نورقلاو ىلطسولا نورقلا

 روصعلا هذه تاركتبم نم ريثكب ةجزام وأ ةيحومو

 اهلقت ىتلاو « عونلا اذه نم ىتلا ةديدملا تافلؤملا كلت نمو

 طنق ةئالث ريختت نأ اننكمي « صاخ عوني دوهيا ةيبرعلا ىلإ

 : تافلؤلا نم اهريغل ةقداص ةلثم أك

 دايدتسلا سيلو ) « دايدنسلاب ىمسملا ىبرعلا باتكلا اذهف

 اذه دقق م دقفو ىتيركسنس لصأ نم قتشا دقو - ( ىرحبلا

 روصعلا ىف تاياور ةدعل ”الصأ ناك قيركسنسلا لصأالا

 ىلا ىف وزهل5ؤم نايدنس 0. ةينايروس ةباور اهْننب نم ؛ ىطسولا

 . ةامسملا ةيقيرغإلا ةياورلا روصعلا كلت نابإ ىف تقتشا اهنم

 ةيريعلا ةياورال الصأ تناك ىتلا ىف مث « ةرصانمده سابتنيس

 ةيسراف تاياور ةدعل كل ذك الصأ تناك 5 « هزه ةطدم رابادنس

 ةريخألا مجارتلا هذحل ردق 9 ةيكرتلاو ةيب رعلا ىلإ اهضعب جر

 نأ لمتحيو . رشع نماثلا نرقلا لالخ ىف ابوروأ ىلإ لصت نأ

 عجري ىنايسأ باتكل ًالصأ رابادنس ةامسلل ةيربعلا ةمجرتلا نوكت



 - م6 ل

 آنطمو لع ءاكملا باتك همساو رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ هخي رات

 ةلصأ ةججرتلا هذه ن ركل نأ ًاضيأ لمتحي اك لوو طعم

 هععأو رشع عبارلا ترقلا ىف ىنينال باتكل ىرخأ ةهج نم

 ؛ 13151515 5ءماعالل 5هصأ اأن انت ( ةعبسلا ءامأعلا باتك )

 نم « ةيلايخلا ةيصصقلا راعشألا نم ريثكل ردصم ريخألا اذهو

 (ةسبسلا امور ءاكح ) : اهناونع ىتلا ةيزيلبتإلا ةعوطقلا اهني
 كعامل 53عع5و 05 ا؟ورتع

 نع ةرابعف رايتخالا اهيلع عقو ىتلا ةلثمألا كلت ىناث امأو

 رص اهمج « ءاكملا نم نيمدقألا ىلإ تبسن لاثمألا نم ةعومجم

 ةعومجلا هذه تهجرتو . كتاف نب رشدم رشع ىداحلا نرقلا ىف

 . 802005 لع همم بهذلا مطق ناونعي ةينامسألا ىلإ

 مساب ةينيتال ةمجرت نع تلقنف ىرخألا ةيب وروألا مجارتلا امأ

 آنطعع مطل مىهدا متاع فييتالخألا ةعمالفلا باتك

 مويج ىددرقلا بتاكلا لعن اهنم ىتلأ مو © مولات

 حح ىعسملا هن اتك نرنئاا وتصنع لع 11810111116 ليقن ويلت ىد

 باتكلا وهو آ.ع5 لئاع :ههردننع لعد مطقاةهدطعو ةفسالفلا

 دما *ز0ع5 زرشير دروالا ةيزيلجتإلا ىلإ اههجرت ىتللا ةياورلا وأ

 1لطع ط1ءاعذ ده 5دررتاسع5 ه5 مهكح و ةفسالفلا لاثمأ مسا

 باتكلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا تّقبس دقو ؛ طع مطثاوذهماط ع1



 م مهد

 ككل نوتسك اك هعبط ىزيلجتا ع وبطم لوأ ناك

 .ناك- ىلوألا ةنمزألا ىف ايس ال - ىنايسألا بدألا ىفو

 . ىرخألا بادآلا ف اهنم ًاروهظ رثك أ اهلاثمأو تانلؤلا هذه رثأ

 ليوينام نوج نود همسا ءارعألا نم ايناسأ ًابناك نأ كلذ لاثم
 ىجوتسا دق ةيب رعلا ةغللاب ةارد هل تناك »مد لهدم ةزادعسعا

 عا نهدملعر وناكو صمقلا ىلا هباتك تافلؤلا هذه نم

 ىلعاذه هنأتك ةمدقم تدءاح نأ اهم هرئأت نم غلب و 2

 997 ةبب رعلا بتكلا اهم ردصت ىتلا تامدقلا طغ

 نكي ل ديك ديغ اءّرِج ميدقلا ىنايسألا رثثلا رم نإ اقح

 ًايلاغ ظحوأ دقف كالذ عمو ٠ ةيبرعلا نع تلقن ةدام نع اذوخأم

 ءاناعأ قد هما ريتش نك ا ةيبرعلا ةيبدألا بيلاسألا نأ

 هريذك ناديملا اذه ىف موقت : ىطسولا روصعلا ىف ان وروأ تناكد ملف

 . اسرق بوتجو ايلاطيإ فاتك أ ىلع ىرخ الا نيدايملا ىتش نم

 لقت لاه :إذ ىتايسألا بدألا ىف ت تاخد ىتلا ةيب رعلا رصانعلا امأو

 . . ادج ةرخأتم روصع ىف الإ ارتلجمإ و اسنرف ىلإ

 رهظتو « ةيبسن ةلزع ةلزعنم اينايسأ اهيف ىرن ىرخأ ةلاح مثو

 ةرعابم هلقت ناك نوج نود نأ تبثث نأ ميطتسن ال كلذ عمو )١(

 0. 31010 ءدطقانعك, ]ع مد 8ةعادهو نرأق « ةييرع لوصأ نع
 11110 ]053م1 تأا, 1929. 90-4



 ب ةؤمكاس

 انرايتخا اهيلغ مقو ىتلا ةلثمألا ثلاثل انضارعتسا دنع ةلاخلا هذح

 ةيفارخ صصق نم تذلأت اهتقباس نم رهشأ ةشلاث ةعوجم وهو

 ةيب رملا ةغالا ىلإ تجرتو « ىتيركسنس لصأ ىلإ جرت ةيناويح
 تمجرت مث . ( ةنمدو ةليلك ) ناونعب ىداليملا نماثلا نرقلا ىف
 و.نفلأ ىلإ تمدقو ةينابسألا ةغللا ىلإ ةيناث ةرم ةعومجلا هذه

 نكلو . ( 15844 - 1١69 ) ةلكودعم اطع ال15 يكملا

 دشرم اهئاونع ةينيتال ةمجرت قيرط نع الإ ابوروأ ةيقب اهفرعت مل
 نرقلا ىف اهلعن 0زءعءمرتسد طسصقصمع انتامع ةيناسنإلا ةايحلا

 اوناكف وأ نوج همساو ةيحيسملا قنتعا ىدوبم هسفن نماثلا

 اب تدفقات ريخألا ةجرتلا هذه نمو . لماتتت 05 صان

 عداه 25همهم- نامورلا لامعأ ب اتك ل ثم ى :رخأ ةينيال ةيبدأ

 نيح ( 6 ماع ) ىتح ةيبعشلا ةغللا ىلإ لقني مل ىذلا هممت

 هم لوأل مهدت ىنود كلذ ما

 حاج نم ةيقرشلا ريطاسألا هذه هيقالت تناك ام نإو

 تقولا كلذ ىلإ قرشلا بادآل لازت ال تناكه نأ ىلع لديل مناد

 ىذلا رخازلا ضيفلا اذه ناروث ىف ىتح كلذو « ةذاخألا اهتوخ

 ةعدقلا ءايحألا ةكرح يدح

 1طهمساه5 ةلوءاط ثرون سامو اهرشن ىلا ةمجرتلا نإ مث

 ةلامءهل ماتناهومطرب ه5 ىنودل ةيقالخألاةفسلفلا ناونمي 1617٠ ماع



 بع الرخا بس

 ريطاسألا هذحل ةددمتملا ةب زياجتإلا مجارقلا ىل وأ نكت مل 5

 مجارتلا هذه تنل دقلو  اهددصب نحن ىتلا ةيناويحلا ةيفارخلا

 باتك اهب عفتني نينسلا نم تارشع لالخ ةيبعشلاو ةينيناللا

 رجتسام تأ كلذ لاثم) ًاضيأ اماردلا ونلؤم لب « صصقلا
 : سراخلا ةياور نم ثلاثلا لصْفلا ىف اهنم دافتسا 18

 ( 1طع عتدعلتدم

 ةرشابم كالذ بقع تشعب نأ اهسفن ريطاسألا هذه ثلث و

 ىتلا ةيسنرفلا ةجرتلا ف يدطا1ع5 0: مئامديب ىايلب تافارخ مساب

 ىلبهس راونأ : اهمسأ ةيسراف ةجرت رخآآ نع 1544 ماع تلقن

 ةصاخلا هتيمهأ ثععبلا كلذل ناكو . 1ع انهطأ5 هأ كقهموسو

 هنألو ؛ ىسرافلا بدألاب ةيب رغلا ايروأل لاصتا لوأ ناكهنأ ىف

 ةروهشلا هصصق نيتنوفال اهنم ىتتسا ىتلا رداصملا دحاو ناك

 نوكي نأ لمتحمي ةيبرعلا بادآلا نم رخآ برض كانهو
 رثك أ ىف ىتنا تاماقملا وهو « ىطسولا روصملا بادا ىنرثأ دق

 ديلاقتلا نأ ولو هنأ بيرغلاو . ًايذبتو ةقانأ ىبرعلا رثنلا بورض

 ًارثن نوكت نأ تاماقملا هذه نم بلطتت تناك ةيب رعلا ةيبدألا

 6 ةيوغل ةبارغ نم عاطتسي ام ىصقأ اهيف ظافلأب ًاقمنم ًاعوجسم
 لك ًاطيسب تاك تاماقلا هذه هيلع رودت ىذلا عوضولل نإف
 ةطاسبلا



 هه وع كم

 « اهنيب طابترا ال ةقرفتم تاياكح نم تاماقلا هذه فلأتتو

 ,ليح تع هيدل امب زاتمي « ةكرحلا فيفخ ذوعشم سراف اهلطب

 دمتعي ًاماد وهو « ةنامألاو فرشلل الاثم ًامئاد تسيل بيعالأو

 ةيبدأ ةقايل بحٌو دق اذه عم هنأ الإ ؛ هتوق بسك ىف اهلع

 ةمئو . ةيماسلا ةيقلخلا فطاوعلا نع اهب ربعي ام ًاريثك ةفيرط
 بدألا ىف "”ةيكسراكيبلا تاياورلا تيب ةصاخ هبش هجوأ
 ىلرعلا بدألا ىف تاماقلا نيدو ىايسألا

 هتدجو دق ةيبرعلا ىف ةماقملا نأب لوقلا عيطتسن اذه ىلإ و

 راقيث سراغلا ةصق هذهو . نييناسألا دوهلا نم اهدلقي نم

 بادآلا نيبو اهب نأ نع الضف - ا هوددلاوعم هتادع

 ثداوح نم ةيداح نمذتت اهنإف - تابباشم ضعب ةيقرشلا

 ماب ةيبرعلا ةياورلا ىف اها نرتقا ىتلا ةتحبلا ةيقرشلا ةعومجا

 تارماغم ىدحإ ىف لقألا ىلع ًاضاو كالذ دجنو - "0 اج

 ىف ( نوراكمي ) لوأ ربتعي نأ نك ىذلا « عزطها40 ودلاسر

 ىتاسألا بدألا

 لوح رودت تناك ةينايسأ سصق نع ةرابع ةيكسراكييلا تاياورلا ١١(
 عياساا نرقلا ىف ايظع اهيلع لايقألا ناكو « كيااعصلاو نيدرشملا ةايح

 نوكي نأ دبال 5:ئيروورد نوراكيبلا وأ سصفلا هذه لطيو . نيد
 مهايحو مهبيعالاأ نم نوقزيري اوناك نيذلا نيدرسلا ءالّؤه نم آادحاو
 ( برعلا ) مهذوعشو

 1غعببع آطآذدمدصأوانعب 7( ( 1903), 91 قش



 مود

 عئاقو نيب تابباشم كانه نوكت نأ كلذك لمتحيو

 عون نم ىه ىتلا « ةعدقلا ةيلاطيإلا ريطاسألا نيبو تاماقلا

 عوضولا اذه نأ الإ . ةيكسراكيبلا صصقلا وأ ةيعقاولا صمصقلا

 دعب ثحبي ل هلك

 بدألا تاعوضومب ىطسولا روصعلا برشت نأ دج اذكهو

 ةبركف ةكرح مهالظم نم ًارهظم فلي ةقيقللا ىف ناكىرعلا

 ىتلا ةقيضلا ةينيدلا قنلا تناك دقلف . روصعلا كلت تلمث ةماع

 تابو « ةشئاللا ةراضحلل عسقت ال ىطسولا روصعلا اهم تغصتأ

 اهيلامت نيملا اذه ىلإ تناك لئاسم ةفرعم ىلإ نوقوشتي سانلا

 امتقم اودجي م امو . ةقشم ريغف اهنوابقيف ايلعلا تاطلسلا مهيلع

 ىلإ اهراقتفاو اهيدجو اهقيض ىلع ةينيناللا بادآلا نم مهيدل ايخ

 ةهج رطش مههوجو اولوب نأ ن* ملل دب ال ناك « عادبإلا ةوق

 ىلإ اوناكدقاو . هيف نوبغري اوناك امي اورفظي نأ مهلءل ىرخأ
 ةيحانلا ىف ىتالسإإلا ملاعلا قوفتب ضضم ىلع نوفرتعي نيملا كلذ
 ءىث ىف اوظحال نأ ذوب اوشيلي مل مهنكلو هس ةمرطلا

 ًاضيأأ ةيلقملا ةايملا ىف مزيي هنأ لجحلا نع
 مولعلا ضيف مع نأ اهتحصب اوعنتقا ىتلا ةركفلا هذه التو

 ظح اهل ناك ةيرتن ةيبدأ تاعومم ضرفلا اذه بحصو « ةبب رعلا

 . ةضهانلا ةيب وروألا بادآلا عيمج ىف لفلغتلا نم ريطخ وأ ريسي



 د [ةواشس

 ردع ىف لث* ىذلا ىركفلا بالقتالا قب رط كلذب دهمتف

 . ةضهنلا

 بادآل ةيمالسإلا بادآلا هتدسأام ريخ ناك امرو

 ف ىب رملا اهركفو ةيب رعلا اهتقاقثب ترثأ اهنأ ىطسولا نورقلا

 رعثلا اذه ىف ترهظأ ءاوس « اهرثنو ىطسولا نورقلا رعش الك

 نأ عمو ٠ رهظت مل مأ ةيبرع رداصم نع تذخأ داوم رثنلا وأ

 « لصنلا اذه ةرئاد نع ةقيقملا ىف جرخي رثألا اذه عوضوم

 نوكلا لع ن« رصانع كانه نأ ىلإ ةراشإلا ضعب نم دب سيلف

 دق ) ءارسإلا ةصق لوح رود ريطاسأ كانه نأو « ىمالسإلا

 كالو هذه نأو « ( ةمدقلا ةيسرافلا ريطاسألا ىلإ اهغعب عجري

 «0ةييلإلا ايديموكلاىف اتلخد دق رضاحلا رصعلا ف ءاملعلا عزب ايف

 قيرطب امإ رصانعلا هذه لوخد ناكو . طزوتدمد هصدعلتو

 دهع اهدهع قس ىتلا ةيبوروألا ريطاسألا قيرطب امإو رشابم

 ةروطس اكو « ةدهلدا لادنوت ةروطسأك « ةيهاإلا ايديموكلا

 81. مدلل كم5 فارعألا ءيطاش ىلإ قيرطب سيدقلا ةلحر

 < ةيبرعلا ةيفسلفلا راكفألا نأ ىلع كلذ لدف ؛ طسعدنمدب

 : ةلالث ءازجأ ىو قناد دئاصق ىمظع ةيهلإلا ايديموكلا )١(
 ةيحيسما انل لثك اهلكو . ( ةنجلا ) و (  فارعألا ءىطاش ) و « ( رانا )
 ١ (برعملا) ىطسولا.روصعلا اهقنتعت تناك ىلا



 دع أع اح

 0 ةسكعنم تناكل ب « هدحو ىتتاد راث ؟ ىف ةسكمنم نكت
 ةقورملا ةسردللا ءارعش نم هرهغل ةماحلا راكفألا ىف كلذك
 ©0 مماءع ذأنآ لوو مسا

 .ىف ةيب رعلا ثاحمألاب ماتهالا نإق « نحال قمت وك انهو
 هلى هددصب نمي ىذلا ىأرلا اذه لعجي ىتتاد دهع ىف ايلاطيإ
 مهالا « كشال ةضرعع نآلا ىتح لازيي ال هنأواو « لاّتحالا لك

 ر ؟9 نب ريثكلا رسأت ةباذج ةركف لزب مل ةيمالسإلا بادالاب
 نهرين نأ انعطتسا ول ًاريبك اًومس اننيعأ ىف ومست ىتتاد ةبرقبعف

 دازو ةميدقلا ةيفوصلا ثارثو ميظملا ةيحيسلا ثارت ذخأ هنأ ىلع
 مث « ىمالسإلا نيدلا ىف ةيناحور اهفطلأو ىجاونلا بصخأ امهملع
 ةميق ةدحاو ةعوجم اهنم قلخ ثيح اهلكر صانعلا هذه رهص

 ]1 ]. ©1طهؤتامن, 116 : رظنا ةريخألا ةطقتلا هذه ىف )١(
 ”1نهانم2001155 (1912), 6

 لباقم وهو « (ديدجلا واحلا بولسألا) : ةيلاطيإلاب اعانعم (؟)
 "اعريغو كرارتيو قناد ةسردملا هذه ذيمالت نمو .٠ مدفلا ىيتاللا بولسأالل

 (برعلا) ةرهش نيذه نم لقأ مث ءارعش نم
 .لئاسرو قاد باتك نيب ةلد اودحجو نأ نوريثكلا لواح 69 1

 دقو -- ةلصلا هذه دوجو ىلع ٌمرقي ال فلؤملا نكلو - ءالعلا ىبأ
 ( برعلا) ,  هنع ةبان كلذ نلعأ نأ ىلإ بلط



 ساو ل

 ىلإ ةظل دوعن نأ دب ال ىلع سولا روصعلا كرتن نأ لبقو

 ىهو « لبق نم اهيلإ انرشأ ةطقن ىلإ ىرخأ ةرم رظننو « اينايسأأ

 ةيبرعأا ةيبدألا راثألاو « ةيب رعلا ةفاقثأل رمتسا ىذأا ريثأتلا ةطقن

 نويحي.لا مجرتسا نأ دعب سلدنألا دالي ىف نسلألا اهتلقانت ىتلا»

 عيطتسن داكن الاننأ مغرب و . برعلا نم ةينايسألا ىضارألا ملظعم

 اذه عوضوم ىف مساح ىأرب ذخأت نأ وأ ايئاهن كح ردصن نأ'

 اك ىناسألا بدألا ىف هيلع لدن نأ عيطتسن نحنف «ريثأتلا

 ترثأت ىتلا ةيبوروألا بادآلا ىف ًاضيأ هيلع لدن نأ عيطتسلا

 ام ًائيش نأر كتي نأ عيطتسي نم لقو . ىنايسألا بدألا اذهب

 عجري لايخ بصخو ةايحو طاسبنا نم بونجلا باذآ هب زاتمت
 ىف سادنألاب ةيفاقثلا ةيب رعلا ةئيبلاب اهلك بادآلا كالت رثأت ىلإ

 ةفاقثلا كانت هتفلخام ىلإ ًاضيأ مجري اك « لوألا نورقلا لالخ

 سادنألا لهأ ىف راث 5 نم ةيب رعلا

 طوقسو ةيايبشأ معتق نيب ىتلا ةرتغلا ىف نييسلدنألا نأ اح
 نورئاتي ىددألا بواسألاو ديلاقتلاو ةغالا ىف اوناك ةطانيغ

 ذوقت لحما نأام نكلو . ةلاتشق لهأ نم نيالا ىف مهءاكرش

 بابسأ مأ تااز نأ امو ؛ مهلود تلعقسو « اينايسأ ىف نيملسللا

 دولاو ةقادصلا قئالع تدطوتو « نييحيسملا نيدو مهيب ةوادعلا

 سادنألا لهأ نأكو . ميظع ىدأ بالقتا ثدح ىتح ؛ امه
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 « سوبعلا ةنشحلا ةيلاتشقلا ةفاقثلا ىف ام ءىش ممزوعأ دق ذئموي

 اوعجرف « مهبولق ىف ًاساسح ًارثو سعي كفني ام ءىثلا اذه ناكو
 ةيناث اورفظي نأ مهلمل « ىالسإلا ىضاملا ىلإ ىرخأ ةرم
 ءىشلا اذهب

 : اهناونع ةصق ىف ةيسلدنألا حورلا هذه ريثأت حمان امبرو

 حصألا لص وأ ؛ (١7 ةسصقفن5 قع ههنا الوج ىد سدامأ )

 نع اهنازيع « بيذهتو لقص نم ةصقلا هذه ىلع هظحالن ايف
 ًاروهظرهظي هسفن ريثأتلا اذه نإ لب « ةيلايملا ضيعت ارق

 غلبيو « ( 860:15م وكسيرروملا وأ ) بارعالا صصق ىف ًاضناو

 [1:ةامدأد ل6 همءمعم«دهع اهناونع ةصقىف صاخ عونب هدشأ

 ١١6٠ ماع لبق ام ىلإ اهني رات مجرب « جارتلا نبا خيرات وأ

 م66 56مم اتيه ىد زي ريب سنيج اهئلأ اهل ةلكم ةصق ىفو

 ( ننعم كةيالعم ةيلحألا بو رخلا ) مس اب لع نام

 ع تدمتعا دق صصقلا هذه نوكت د

 اهضعب بتك ةروهسم ةيزثن سصق ىلع ملع « لوج ىد سدامأ ( )0(
 نرقلا ىف نوفلتخم سامق اهبتك ؛ ةيسنرفلاب رخآلا امضعبو ةينايسألا ةغألاب

 اهنم ىلوألا عبرألا سصفلا ىلإ رظني سيئاقرس ناكو . رهع سماخلا
 مساب فرعيو ( سدامأ ) وه ةصفلا هذه لطبو < بتكاام عدبأ اهنثك
 6 هفافنغ ىف ددعتملا سلخلا ى قشاملا ىلعألا لثملا ربتعيو « نوبل سراف

 ةكح ضم ةروص ( هتوخيك نود ) دعي ىذلا لاوجلا سرافال ىلعأ الثم ربتعي

 ( برعلا ) هنم ( ةيروتاكيراك )
 (مالسالا ١ ج - ؟)
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 فاؤت صمصقلا هذه نأ انمي نكلو « دمتعت مل مأ ةيبرع لوصأ

 ماه بالقتا هدي تناك ةينابسألاو ةيمالسإلا ةفاقثلا نم ةعومجم
 ةصقلا داليم ناك ذئمويف . ثيدحلا ىبوروألا بدألا خيرات ىف

 .ناكه سفن نعيوهاعو 27” سيتناقرس اذهو - : ةلهوعإ ةثيدحلا

 هتوخيك نود 10 0ز«هأ6 هتصقو . ةيسلدنألاةفاقثلل ًانيدم

 رهظ اهف ةتحم ةيسلدنأ كتل توكسرب كلذب حرص اك

 ةعيبطب نكي مل اذه سيئناثرس رأت نأ ىلع . ةنطفو ةقابل نم اهيف

 614 ةصق ىلاقتأ نب دماح ىديس خرؤملا قيرط نع لاملا

 ادع ةيسلدنألا ةفاقثلاب رثأت دقو .©9 زووعنع ظعمعدوملا

 ًاروهش..ناك . ( هتوخبك نود ) ةصق فلّؤم وه سيتناثرس )١(

 ةنصارفلا هيلع شبق . بدألا ملاع ىف ًاروهشم حبصي نأ لبق برحلا مللع ىف
 ىف هلايح أدب نأ امو . هترسأ هتدتفا مث تاونس سخ مرسأ ىف قبو ةرص
 . ىصصق بيدأ هنأب رهتشي نأ لبق ايئاور اييدأ هلامس ىف علط تح بدألا
 تجرتو ١1١٠ ماع اهالوأ تججرت ةءاور نيئالث نع لقي الام بتك دقو
 ىذلا ظحلا نكلو . ةيروألا تاغللا ةماع ىلإ كلذو ١107 ماع ةيئاثلا
 ةنحم بيدألا اذه تباصأ دقلف « هتك هتفداص ىذلا ظحلا ريغ ناك وه هفداص
 ملو ريبكلا ىعاشلا هرصامم ةافو ليبق هتوم ثاكو « ًاريقف تاف بدألا

 مغرب - ركذلا ةقياسلا وخيك نود وأ ( هتوشيك نود ) هتصقو . ريبسكش
 8 بدألا نم ىهدلا هفلخ ام ريخ نم ريتمت بس ةقئاف ةءانع*ريغ اهمتك هنأ

 نورصاعلا هدبم ناكام مويلا اهتءارق ىف ةنللا نم نودجم زيلجت الا ءارقثاو
 ( برعلا ) كاذ ذإ اهتءارق ىف ستناثرسل

 « اءارتخا سيتناثرس هعرتخا مما وه ىلاقتأ نب دماح ىديسس (؟)
 ( برعلا ) هفيلأت نم هتوخيك نود هتصق نأ ىعاطنو



 ووو

 نواقي نوداكي ال ىنابسألا بدألا لاجو نم ددع سيتناكرس

 ةيمهألا ىف هنع

 دعا

 لق نأ ةميدقلا مولعلا ءايحإ رصع وأ ةضهنلا جننت ذنم ناكو
 ًامينم اًدس حبصأ نأ ةضهللا رصع ثبل امو ؛ قرشلاب ماتهالا
 مطتسي م قيسالتلا ماظنلا نكلو . قرشلا ريثأتلا رايت فقوأ

 كلت وأ - ابوروأ ىف ةيكيقنامورلا حورلا نم ناكو . مود نأ
 ةيزيلجمإلا اماردلا ىفو ©" ةيناتيربلا صصققلا ف ترهظىتلا حورلا

 نع اهل تشحب نأ - ةينوتويتلا ( رولكلفلا ) ةيبعشلا تافارحلاو
 لك انيأرو . قانحلا اهلع قاضو طغضلا اهب دتشا نيح جرخم

 ةيلايملا ةاعرلا صصق نم ةيكيقتامورلا حورلا هذه هتحتنأ ام

 2 ىرخأ دعب ةدحاو لحمضت ةيكسراكييلا صصقلا .:رمو
 ©© تاوريب هبتكي ناك امب ىكيتنامورلا رايتلا ىوق نأ ثدح

 57000 و
 ياك نم !اوناك اهناكس نأ ججيراتلا رك قي اسن رف نم ىبرغلا

 ( برعلا ) / ءامدقلا ارتلجما ناكس هيلإ

 لراش نع ركذي ابن 1ة2مائ556 ]01065316 مجعم ركذ (؟)
 سيراي ىف تامو دلو « بيدأو ىعاش هنأ ©. طءيونا؛ تلوديب
 موو : هتافلؤم نم ىرقع بتاك هنأو - (١ا0.م -54)

 < ]1ع كتدقغ ط06 < (نطقمععملا :0118ع < 06. 513 11165

 بع باودآلا ريصن تل وراي ناكو . ةدلاح ةمدأ راثآ اهلكو طعجتت لة



 - وو

 ةيمعشلا صممفلا هذه نكل 9 . ةيمعشلا صصقلا نم من4

 صصقل 0هلادمل دئالاج ةجرت ترهظ ١7٠١8 ماع ىفو

 ةجرتلا هذه نأ ةثيدملا ثاحنألا ترهظأ دقو . ةليلو ةليل فلأ

 ةكرح ةياهن تناكل ب . هدعب وأ هلبق امب لصتم ريغ ًاثداح نكت مل

 نوم ديتست تناك ةيلايخ روص ىف قرشلا رب وصت وح ةريبك

 ىلإ ىلوألا تالحرلا اهمذغت تناك اي. ةيكسي روما صصقلا

 ةايللا فاصوأو « هراعتسا اهم دصق ىتلا تاكرملاو « قرشلا

 0 ريينركأت تاباتك ىف ت :رهظ ىتلا ةيسرافلاو ةيدنملا

 « نيندحللاو ءامدقلا نيب فالخلا ران هراعشأ تلعشأ ىذلا وهو ةئثيدحلا ح

 ةعدفلا ىلع ةثيدحلا بادآآلل ًامئاد ةيلغلا نوكت نأ ديري لاحلا ةعيبطي وه ناكو
 : هرعشو « 16 516ءاع 06 آمانآ5 1ع عتق80 : هرعش رظنا

 طوضسولا61 ع5 ع5 3216216 هأ 0656 65

 ( برعلا )

 تيتك ةيلايخ ةيسنرفو ةينايسأ صصق ىع ةيكسيروملا صصفلا )١(
 ( برعلا ) هريغو جارسلا نبا خيرات لاثم ىلع

 بح هيلق برشأو سيرابب دأو روهسشم ىسرف ةلاحر ريينرفان' (؟)
 قنس نيبو : ةرصع ةسءاخلا نس ىف وهو هنالحر أدبو رغصلا ذنم رقسلا

 ايسآ دالي رثك أ فوطي نأ تس تالحر ىف عاطتسا 945١و ٠
 « كلاملا هذه ةرا# نع تامواعماو بئاجعلا نم ريثك ءىعب اهنم داعو

 ةبآ ريتعي ىذلا ( تس تالحر ) رييكلا هباتك تامولعما هذه لكن مضو

 ( برعلا ) ( رافسألا بدأ ) ىف
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 رخآآ ءىشو . ممريغو“"” 8من ريبترب و “7 اجدع هته نادراشو
 ةركفلا وه ًاضيأ ةيلايخلا روصلا كلت ىذغت تناك ىلا ءايشألا نم
 هذه ردصمو . هترمأو هتمظعو قرشلا نع نويبرغلا اهذخأ ىتلا
 ةيقرش تارافس نم سراب ىلإ دفي ناك ام كاذ ذإ ةركحفلا

 مهنيعأرهتو نييسيرابلا نتفت اهتعورو اهتماخفب تناك « ةددعتم

 نم ةيحطس تناك هاظلل هذه لكو . "7 نيح ىلإ نيح نم
 هذه لالخ ىف فلؤت نأ تعاطتسا دق اهنأ الإ كش نود
 ةروص ىهو . قرشلا نع ةيكيتنامورلا ةروصلا كلت تاونسلا

 صصقلا باتك لازب امو . 7 ةراملا ابناولأب زاتمت ةبيرغ

 تالحر ) باتكب حاص وهو سيرابب دلو ىسرف ةلاحر نادراش )١(
 ( برعلا ) ( ١118 -- 51514 ) ( سرافو دنحلا ىلإ

 عم اماع رصع ىتثا بطلاب لقت شا ىمترف ةلاحرو بييط ريينريب (؟)
 ىف ىوه فداص ( تالحر ) هباتك رصنو لوغملا ريبك ( بيزمتاروأ )
 (ا١مه - 6+5 ) . مهيب هحاور مظعو ءارفلا سوفت

 ( برعلا )

 ونيترام ريب هفلؤل ( ىسنرفلا بدألاو قرسلا ) باتك رظنا ()
 طزومررع زاقعاأتمم آب 01121 كق5 ]13 |! !ةقهأانتع م5

 باتك اًضيأ رظناو جرب 2/11 ع ءأ دنن 7/111 ع 516ءاعب 06
 زل. م. ©هدد14 1156© تناتوك هبحاصل ( ارتلجتا ىف ةيقرسلا ةصقلا )
 سصقللو 02دكذأ 1216 15 عدوعادمل, 11عانب الوهأع 8
 نلياش هبحاصل ( اسرق ىف ةيكسيروملا ةصفلا ) باتك- رظنا ةيكسيروملا
 1 تادماوتتب ( 1ع ظ؟مردقنا 21011565011 قتل 1320

 تح انرثآ دقو ةراحلا ناولألاب 00101150-70/313 ةلك انجرت (4)



 اذه انموب ىلإ ةروصلا هذه نولغتسي

 صمصق انه ىهو - ةصلاخلا ةيقرشلا صصقلا حاجي ناك دقو
 تبحلأ دقق : [رهابو ًارشابمو ًاعيرس ًاحاجت - ةليلو ةليل فلأ
 ىف كاذ ذإ نوسفانتي نو رشانلا ناكو « ءارقلا لايخ صصقلا هذه
 فلأ ) دميو . ديدجلا قوذلا اذه ةجاح دست ىتلا بتكلا رشن

 (مويو موي فلأ ) مساي فرعت ةيسراف صصق تنأ ( ةليلو ةليل
 هنأ ىلع روهظلا ىلإ داع ىذلا ميدقلا دابدنسلا باتك نيذه التو

 باتكحلا طن ةصلاخلا ةيقرشلا داوملا نيعم بضن املو
 © ءانا!ءانع تيلوج لغشف .ءصقتنلا اذه دسل ثيلأتلا ف ْن ودهتجلا

 ةيقرش صصقل مجارت اهنأ ىعدا ةيصخش فيلآتب الماك ًاليج
 ًاديدج الكش 200045واننءاب ويكسيتت وم ةبرقبع تعدتبا اك
 1ا6عو ةيسراغلا لئاسرلا هباتك ىف ىعاتجالا دقنلا نم
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 انتغل ىلإ فيضضن نأ نم اندنع سأي الو « ةملكلا هذحل ةيفرحلا ةجرتلا ح
 هذهو . نويرغلا باتكلا هدصقيأم هنم دصقت نأو « ريبستلا اذه لثم
 نويروألا اهفيضي ىلا فاصوألا ميج نهذلا ىلإ لمحن لاح لك ىلع ةملكلا
 اهف اب زاتمن قرعلا اذهل ةروص مثدنع اهعومت نم فلأتت لاو قرسلا ىلإ
 ةرارحو تأ اجافمو تاضضاغمو ةمظعو ةمافعو عونتو لايخو ةبارغ نم )
 ( برعلا ) ( حلا .... ةفطاعو

 - ١1717١ ماع ويكسيتتوم اهرسصن ةيكبت لئاسر ةعومت وهو )١(



 ياو

 هنم:لقأب ارتاجتا ىف قرشلا بدألاب ناتتفالا اذه نكي لو

 ةيسرافلا صصقلاو ةليلو ةليل فلأ صصق تجرت دقق . اسنرو ىف
 . ةعبط دعب ةعبط تداقنو « اهروهظ رثأ ىلع ةيكرتلا صصقلاو

 ©0ءهنااعانع تيلوج لاثم نوذتحي فيك نيدلقملا نم ريثك عتو

 رشع ىنا ىلع ديزت ال ةرجأب ةيسراف ةصق فيلأت اوعيطتسيل )
 هفصت تناكىذلا قرشلا تأ ىلع . 22( شرق فصنو ًاشرق
 هغاص ابي رغ ًاقرشش ناكر شع نماثلا نرقلا ىف ةيبوروألا بادآلا

 هالمو « ةيكيئنامورلا ةيب وروألا راكفألل ًاققو ىيتتامورلا لايخلا

 ةاضقلاو ءافلخلا سايل ىف ترهظ ةكحضم ةبيرغ تايصخشب
 ' تيرافملاو ناجلاو

 كلت تسمأ دقق . ن تا ل

 ةوق الو ةقرشلا صصقلا ابن نوزلقي اهوفلّوم ناك ىلا صصقلا

 نوتلماه نم لك اهيلإ هب وص ىذلا عذاللا دقتلا ريثأتب كلذو ء اهل

 مو ٠ 60145مئاط ثع دلوجو « طووع بوبو « [ادسنااول

 نييلايخ نيصخش نيب ةيلاي ةلسارم نع ةرابع تناكو . راعتسم مساب ح
 ايوروأ ىلإ الحر دق اناك [لوهع كبزوأو عه اكير اعو سرفلا نم
 « سرفلا دالب ىف اهل ًاقيدص لساري امهم لك ناكو . سيرأب ىلإ الصوو
 « ةينيدلا مهتديقعو نييسنرفلا ةسايس ًايرص ًاقصو هلئاسر ىف هل فصيو
 ( برعلا ) كلذ ىلإ امو ةيعاّجالا مهتاداعو

 بون ىزيلجتإلا يعاشلا هللق رمشلا نم تيبل ىنعع ةرابعلا هذه )١(
 ( برعلا )



 بدع #ةوواادسل

 . بدألا ىف اهرثأ صصقلا هذه تكرت نأ دعب الإ كلذ نكي

 نيب و هنبي ىذلا ميدقلا دهملا بواسأب صصقلا كلت جامدنابو

 ساليس سأرلا ةصق ارتلجنإ ىف ترهظ « ام ةبارق ىلرعلا بواسألا

 . 356 الاونمد هأ ةانتم ارريم ايؤر ةصقو « ؟ةةدءادك

 ترب ور لايخ تاعشأ ةرارش لوأ ةريخألا ةصقلا هذه تناك دقو

 قيرطب صصقلا هذه تداع املو . #هطع4 ظاسفو 0

 ةيقيقملا ةيقرشلا ةروصلا ىلإ « اسنرف ىف ةبيحملا ةفداصلا

 هيف اوعضو راطاب نيحلصملا نم هريغو ريتلوق تدمأ « ةروطسألل

 اسرق اتلك ىفو . ةرخاسلا ةيعاتجالاو ةيسايسلا مهتاباتك.
 تطاتخا زاتمم باتكر وهلظن ريطاسألا هذه رئأ نم ناك ارتلجنإو

 رثأف « قرشلا لايخلاو ةيقرشلا تاعوضوملاب ةيطوقلا صصقتلا هيف
 ىذلا ىلايخلا باتكلا اذه لكش ىف ًاريبك ًاريثأت طالتخالا اذه

 اهبتك ١79 ماع تبتك ةياورب ءىث هبشأ ساليس سأرلا ةبصق )١(
 ةصفلا هذه عوضو.و « همأل هماقأ ىذلا مألا تاقفن اهب دسيل نوسنوج
 ةايحلاب مكهتلا ىلإ بتاكلا اهب دصق . ةشيحلا ءارسأ نم ىلايخ ريمأ لوح

 (برعلا) 20 نزملاو ىسألا ةمض هيف "حن اكبت ةينانإلا
 ىلإ لحرو ١17٠85 ماع دلو ىدنلتكسا ىعاش زئريب تريور (؟)

 «لاملا شعب كاذ ءارو نم هسفنل بكو هراعشأ ضعي رن ثيح اكيامج
 هيلع اوحلأ هب نيبجعملاو هءاقدصأ نكلو ء هنطو ىلإ هب دومي نأ دارأ مث
 هتوع ناكو -. اهيلإ ىعد نأ دس هريندأ ىف هراعشأ تعبط م . ماقلا ىف

 (برعلا ) ازلوك ماع اهب



 ل جءو

 وه باتكلا اذهو : معيراتلا اذهل ىلاتلا نرقلا فصن ىف رهظ

 . 860:4 دروتكب هنلؤل "'”1/ونطعاع ( قئاولا) باتك

 ريثأت اطل ناك ةيقرشلا صصقلا كالت نأ كلذ نم ةيمحهأ رثك أو

 بالقتالل ماعلا قوذلا دادعإ ىف بيصنب تذخأ اهمأل رشابم ريغ

 ةيئانويلا بادآلا نع لودعلا ةكرح هرثأ ىلع تثدح ىنلا

 ةيكيتناهورلا ةكرملا ساب تفرع ىتلاو « ةينيثاللاو

 ىف ببسلا انل حضوب رخآ ءىش ىلإ ةجاحب لزن مل اننأ ريغ
 ىذلارسملا ىلإ حاجنلا اذه مجري دقق . (ةليلو ةليل فلأ) حاجي
 ىنلا رسملا وهو « ةيزينإلاو ةيسنرتلا بادآلا هب رمت تناك
 هبلطتي ناك امو « ءارقلا ددع ىف ةلئاهلا ةدايزلا ةحيتن نم نأك

 كلذ . بعشلا سوفن ىلإ ىندأ ىف ةيبدأ بورض نم ءالؤه
 مهبح بمشلا اهحنمي مل ارتلجتإ ىف ةينانويلاو ةينيتاللا بادآلا نأب

 لقثلا نم اهيلعودبي امب رشع عباسلا نرقلا صصقو . ام ًاموي
 بتكتل نكت مل - ريثأتلا وأ بذجلا نع دمبلاو ثداوحلا ةلقو
 باتكلا هيف اندجو « ةبرجن رصع نرقلا اذه ناكو . بعشلل

 80015هه نوسيدأو « 56هءاع ليتسو « 6ء؛هع وفيد لاثمأ نم

 متارجلا فونص عيمجب فوصوم مدلو قرش ىلوم ( قئاولا ) )١(
 هرم نم نيرشعلاو ةيتاثلا ىف دروفكب اهبتك مسالا اذهب تيتك ةبصقل لطبو
 دروفكب رهشا اهدحو ةممفلا هذهبو نيتليلو مايأ ةثالث زواجنت مل ةدم ىف
 (برعلا ) ١844( - ا١المو ) . ءارقلا هيحأو



 د #ء ا سل

 ديدج بولسأ عادتبا ىلإ قيرطلا نوبساتي
 نم اهرهوج ىف ىه ىتلا ةليلو ةليل فلأ صصق نإ اقح

 « بدألا ىف ومسلاو ةقرلا رصانع لك اهزوعت دق بعشلا تاجتنم

 حور نم هدوجو نكمي ام ىصقأ « كلذ مغر ىلع ءانهيف نأ الإ

 عم « ةيمهألا نم قحتست ام اهنوريعي الو فرطلا اهنع نوضغي
 نيفلابُم انسلف . ىبعش بدأ قكل امان ًاموزا ةمزال قحلا ىف اهمنأ

 بمعشلا باتك تده دق ةليلو ةليل فلأ صمصق نإ انلق نإ ْنْذإ

 فرع ال اهالول هنإ انلق وأ - هنع نوثحبي اوناكى ذلا باملاىلإ

 اعر وأ وو كوم وزورك نسنب ور ةصق سأنلا

 0اازبععو 1ءهدعاو رقلوج تالحر ةصق كلذك اوقرعي 1

 ةيقرشلا ريطاسألل سانلا لبقت هغلب ىذلا وأشلا ناك دقو
 ًارمأ ريطاسألا هذه هتثدحأ ىذلا وثألاو ءرشع نماثلا نرقلا ىف

 ىح ةصق نع ةذوخأم وزورك نسنبور ةصق نأ مهضعب نظ دقو 1 )١(
 ىلإ اهجرتو « ليفط نبا اهبتك ىتلا ةيرعلا ةيفسلفلا ةصفلا ىعو ناظقينبا
 هسفن لع ىذلا فوسايفلا ناونعب ١717/1 ةنس طمعمءاع كوكو ةينيتاللا

 © اباعوب ىلكوأ اهجرتو طاز]س5دهمالانك قانأ00102ع110 هسفنب
 ةضافاب هثحب ء ع وضوملا اذه نآلا ثحب دقو . ٠37م ماع ةيزيلجمإلا ىلإ

 (وزوركنسنبور ةركف ) هباتك رظنا ارق. 2. روتسا» ىمظع

 10/2440, ةعبلم لوألا ءزجلا 186 :لعه م5 هطتصكوت ©2050
 . ١6٠ ماع



 مسمن

 ىم لاعإلا اذه ةلع نأ بير الو . ةداع بدألا وخرؤم هلمحأ

 صممقلل ًاديلقت اسنرفو ارتلجنإ ىف تدتك"ىتلا صصقلا ةراقح

 ©0ريشورن لاق هلجأ نم ىذلا ببسلا وه كلذو  ةيقرشلا

 رثك أ لعفي : ىالسإلا قرشلاب لاصتالا نإ » : 8ميصءان 4ع

 ةعسو هناذ ىف ناكب دألا عورف نم ًاعرف ىذغي ناكهنأ نم

 « ةينطولا بادآلا ّشض

 550 ىنلا رثألا قمع ىلع انلدت ىرخأ لئالد مث 2

 نوثراو نإف « رشع نماثلا نرقلا ىف ريكفتلا ةقيرط ىف ةيقرشلا

 آ1:5(همب ن0 ) ىئ زيلجمإلا رعضشلا 8 رات ) هباتك ىف عام

 بهذي ناك « 177٠ ةئس لوح هيتك ىلا عمواتوا طوعامب

 بير الب ىه ىطسولا روصعلا ىف ةيكيتتامورلا ةكرملا تأ ىلإ
 لك اهف ًافلابم نوتراو ةيرظن نكت امبمو . صلاخ ىبرع جاتن
 ًاءوض قايل تقولا كلذ ىف املوبق وأ اهروهظ درحم نإف ةغلابما

 دهشي و . رصعلا لوقع اهب عبشتت تناك ىتلا راكقألا ىلع ايوق

 ىَدْوَس اهراتخا ىلا تاعوضوملا نم هارت ام هسفن رئألا اذهب

 ةماهك ةئعلو ع 1طماهطد ةبلمث : ىهو ةيصصقلا هراعشأل 5هدتنطعإ

 ةيبصصتلا رامشألا هذه رهظت دقو 2 1186 كسوع أ 38

 ىوق دقنلا بئاص ناك رششع مباسلا نرقلا داقت نم ىسنرف دقانا )١(
 ('برعلا ) ناطلسلاو ةحيلا



 دع #ومع ل

 نكلو ؟ ( هلقعو بعشلا بلق نع ةديعب اهنأ ) ثيدحلا دقانلل

 ةضق ةءارقب ًافاك تاك راعشألا هذه هيف تبتك ىذلا ليجلا

 أثن دقو « ةامسومهطرب اطء طامعنكد# ( رحاسلا ىبرغلا)

 كلذلو « ًاضيأ ةيقرشلا ةيلايخلا ريطاسألا نم ىرخأ ةفئاط ىلع

 رثك أ تقولا كلذ ىف سانلا لوقع نع راعشألا كلت دعب نكي م
 نب رشعلا نرقلا ىف ءارقلا نع نيدلا ءالعو اباب ىلع صصق دعب نم

 ةيح ىو ةليلو ةليل فلأ صصق تيقب دقق ء اذه لك عمو
 ىلع تامتشا اهنأ كلذ ردصمو . ءارقلا لايخ ىف ةايحلا ةيوق

 ىف طقف اهحاجتر س نكي لف . لايملا هجمي نأ نكمي ال رصنع
 اذهو « ةبيحملا ةبيرغلا اهتارماغمو « ةريثكلا ةينفلا اهناولأ

 امهف . اهتاك احمب اوماق نا ةورث بلج ىذلا وه ريخألا رصنملا

 ىلع دمتعت اهنإف ء« ضومغو رحس نم صصقلا هذه ىف ناك
 ىلعو ةجذاس اهتايصخش ترهظ امهمو ؛ ةقيقملا نم نيتم ساسأ
 اهب موقت ىتلا تارطاخلا نإق « رييغتلا هلوانتي ال دحاو قسن

 حور ىلإ ىرطف ليم اهيف ةيقيقح تارطاخم تايصخشلا هذه
 بيصحلا اهلايخو « ةبيرغلا اهنا رماغم ايانث ىف حملتل انإو . ليثقلا

 نوبي وروألا اهب فخش امل ةفصلا هذه الولو . اهمابل ىف ةيقلخ اهنأ
 فلعمب نامزلا نم نيلماكن ينرق ىف ظفتحت نأ تعاطتسا انو
 ةليلو ةليل فلأ صصق نأ مقاولاو . ءاوسلا ىلع جّذسلاو نيملعتلا



 دل ”وهاسس

 هرثأ تلمجو « ًاحوضو رثك أ ةروص قيقحلا قرشلا نع تطعأ
 تقولا كلذ ىلإ تناكىتلا تاغلابملا تلاز نأ دعب اذوفن ملفعأ

 ضومنلا نم ًارتس هيلع ملختو هتقيقح ىلع قرشلا مهف نود لوحت
 ماهموإلاو

 نيلا كلذ ىلإ تناك اب وروأ نأ انلاب نع بزعي الأ ىغبني و

 ةيقيقحلا ام_متروص ىلع قرشلا ركفلاو قرشلا بدألا له
 قرشلاب موقلا ملع خيرات ىف ةديدج ةحفص تأد م . ًامضاو الهج

 ىف هباتك ماع ال/ةالأذ2م ]102865 سنوج ملو ردصأ ام دتع

 6 هردسعسأممأ عك هد ةقاقألع ى ويِسألا ارعشلل ةينيتاللا ح و رشلا

 بحاصو ًايعاش ) هلوق دح ىلع نوكي نأ هقتاعىلع اذخا 20

 نوفقتلا عاطتسا مث نمو . (ةغللا ىف هقفتي القان سيلو قوذ
 ةيبرغلا ابوروأ ىف ةيكيسالكلا بادآلاب نيبدأتلا نم ممريغو

 ناكو - ىسرافلاو ىبرملا رمشلا ايام اوُرَدَقَبو اومهني نأ -
 ىسنرفلاو ىزيلجتإلا نيبدألا نكلو . مدنع ىلوألا رمل كلذ

 ناديملا الخ كلذب و . ديلاقتلا نم ليقث ءبع تح ناحزر ب اناك
 مهولدب اوادي نأ ذئموي املاجرا حيتأو « ةديدجلا ةينامألا ةكرحلل
 « دحم ال ىذلا ناطلسلا باحسأ لاجرلا ءالؤه ناكو . ءالدلا ىف

 اومصن نيذلاال - بعشلا ىندألا قوزلل نيقلاحلا م ًاضيأ اوناكو

 قوذت ىلإ بعشلا اذه ةداق سعألا رخآ اوناكو ؛ هل ًامادخ مهسنتأ

 ىسرافلاو ىنرعلا نييدألا



 مل © 5 ال

 تيا نرق نم رثك أب رصملا كلذ لبقق . ةيئاملألا بادآلا ىف
 وتلا 0اعهمفسو سو زايوأ ةلاحرلا ملاعلا امهمب ماق ناتثلا ناتمجرتلا
 ناكو ؛ ( ناتسوب و ناتسلك ) امو ىدعسلا ىناتكل ١17/1 ةنس

 طيشنتو « ىناملألا بدال ٌشاعنإ تقولا كلذ ىف اهروهظ ىف
 « ىناملألا بدألا ىف ىمراغلا بدألا ريثأت رمتساو .©"”هل ةيوقتو
 فسم نزواهلم رج ىتاملألا فلؤما هذخأ ايف كلذ رثأ رهظو
 فدو ( ةيسرافلا ةصقلا نع ]ووءوأل هتصقل 115

 ..( ةخيلزو

 نرقلا بادآ ىف رهظي نأ نم دب نكي مل كلذ نع الضفو
 رايتخا نم كلاذ ذإ اسنرف ىف ًادئاس نراك ام رثأ رشع نماثلا
 0 آبعووذمع ( جنسل ) انيأرف . ةيقرشلا نب وانملاو تاعوضوملا

 قرش بىلاق ىف ةيميلعتلا هبتك غوص ىف 1/هالهن»ع ريتلو رثأ تقي

 ما[ ععمجعتسع لعبت ءطع 8ةوععهماطتع 101. 24 رظنا )١(

 م. 5
 ناك ىناملألا بدألا ىف ةثيدحلا ةسردملا معزو ىتاملأ فلؤم جنسل (؟)

 هذه ىف لغتشاو نيدلا ةساردل جزيل ىلإ هدلو لتسرأف ىعرلاب لغتشي هوبأ
 بتكو - ذقتلا ىف ًاريثك بتكو ةيليثع تاياور بتك مث دجي ةساردلا
 ىلإ وعدي ةلثمأ زيلجمالا نيفلؤملا نم ذْمْتاو --.بوب سماشلا نع تالاقم
 ,ءايحإ ىمسألا هضرغ لعجو -- نييسترفلا نيفلؤملا دض راو -- اهئاذتحا
 6 نوسعاراس ةنآلا - هناياور رهشأ نمو - حيحمصلا 'ىتاملألا بدألا

 - ( برملا ) لقاملا نانانو



 رص 717 مب

 ةصق لثم ةيكيتنامورلا ةسردفلل ىلوألا ةيبدألا راثآلا ىرن اهني

 ىرعدلا اهنلْومل قلن صف 0باطرسلت ةيدنملا ةدرولاو ىلع
 ىف ةيلايخلا صصقلا ًاقداص الاثم نءطاءموطاقوعم رجيلشنلوأ

 ندلا ءالع ةياور نأ ىرخأ ةيحان نم دج ذإ رشع نماثلا نرقلا

 غد ىلع +18١ ماع هسفن فلؤلا اذه اهتكح ىلا 8

 « تيرافعلاو ناجلا صصصق نم ةليلو ةليل فلأ ىنانمب اهطالتخا
 ةيدنملا ةيقالخألا ةيفارحلا صصفلا نم ىرخأ رصانعب اهطالتخاو

 نأ ةياهنلا ىف هرثأ نم ناكق رشلاب حضوأ مهف ىلع انتلد دق اهنإف

 نأو لافطألا صصق زيح ىلإ اهعيج تافارحلا كلت لثمب فذقي
 قرشلا نع برغلا اهذخأي ىتلا ةروصلا نم تافارحلا هذه ع زنت

 قيقحلا مهنلا اذهب ةنيدم ايناملأ تناكو
 ةنئاط ىلإ قرشلل

 سنوج ميلو ريسلا هأنب ىذلا لمعلا اواصاو ءاملعلا ءارعشلا نم

 ىبرعلا نيرعشلا ايازمب ايوروأ ىف ةملعتلا تاقيطلا فيرغت ىف

 سردلاب فذشلا دتما 2[سوء- رجره ريثأتبو . ىسرافلاو
 ىلإ - كاذذإ ةيناملألا ةيكيقنامورلا ةكرملازيع ناك ام وهو -
 ©”وما هما لجيلش فشك دقلف قرشلاركقلاو قرشلابدأالا

 املأ بيدأ لْخيلْم سطسغأ ايلوأ نيوخأ ىلع لع : لجيلش (1)
 ,يف لصتاو -- ريشلاب أدبو بدألاب لغتشا مث نيدلا سردو رثوناه ىف دلو
 . اماع 2 1 ةدم 07 ىد مانع 0 ةديسإ بدألاب هلاغتشا 0



 بس هير مس

 ش 00 تّكو راهدعب نم ففك ج0 صاهو

 . اهدوجو نوعقوتي اونوكي مل زونك نع برغلا ىف باتكلاو ءارعشلل
 ايسراف مأ ايبرع مأ ناك ايدنه قرشلا بدأالل رسبت كلذبو

 رشع مسانلا نرقلا ىف ىناللالا نع بد'الا خيرات ىف لغشي نأ
 بدألاب اهدهع ذنم ابوروأ ىف لبق نم هلثم لغشي مل ًازيح
 ةضور ىف هعنيأو ىهزلا ىلوأ تناكو . ىطسولا نورقلا ىف ىتايسالا
 قرشلا ناويد) هعباو 0هءاطع ةيوج باتك ىف « برغلا

 177 ءداقوانءطع أبوه : ( برغلاو

 راثالا مهسفنأب اوأرقي نأ اوعاطتسا نمم « هتوج ءافلخ امأ

 ن دبأ ىلإ اويهذ دقق « اهتجرتي اوموقي نأو « ةيقرشلا ةيبدألا
 اورئأتيو اودلقي نأ هلاثمأو تركور عاطتساو . دحلا اذه

 نئالب لثم نورخآ غلب و . ةيسرافلا ةيرعشلا روصلاو راكفألا

 ةيرعسشلا نازو الا مادختسا هعم اوعاطتسا اذسح 2

 اهسفن ةيسرافلا

 ةسارد ىلع هدهجو هفن فقو مث « امريغو قنادو ريبسكش نيرعاشلل ح
 قدلو فلؤ.و ىناملأ دقات لجيلش كيردرفن رخآلا امأو . ةيتيركسنسلا ةغللا
 ةاعدلا دشنأ نم حبصأو ةيململا هلامجأ شعب ىف هيخأ عم نوامتو رثوناه
 ىف باعك هلو ةايحلاو غرراتلا ةفسلف ىف بتكو « ىيتنامورلا بوألل ةريغ

 ( برمملا ) ةيتيركسنسلا ةفسلفلا
 رات باتك» بحاص وهو ىناملأ خرّومو قرشتسم ماه )١(

 ( برعمللا ) 1١8665( ل ا١الال4 ) ةينامعا ةيروطاربمالا

 تاغلا ًاذاتسأ اءأع رضع ةسخ لظ ايراثاب نم ىنالأ ىعاش تركور (؟)
 ( برملا) 1455 -- 114+ ) ةيليثع تاياور هلو ةيقرسللا



 0 ا

 ةلينيَسو قرشلا رعشلا ىفندجي ىرخأ ةيجان نم وجب ناكو .
 ٍتفتكي لف . لايحلا ملاع ىلإ كاذ ذإ ةيساقلا قئاقحلا ملاع نم رارفلل
 ىسرافلا رعشلا نق ة كلذك لصو هنإ لب « دياقتلا درحمب ذئمو»
 كلذ ىفاب وروأ دوست تناكىبلا ةيكيتتامو رلا رصانعلاب ايلعلا هلثمو

 ىقلاو ؛ ىلعسولا روصعلا ىلإ عجرت ىتلا رصانملا ىهو « نيملا

 كالذبو . ًارييك ًاقفاوت لثلا كلتو نفلا كلذو قفاوتت تناك

 .« صاللا ِهنأر نع هن ربعي ًاديدجأب ايواسأ عاتب نأ و حاتم

 عبطي نأ دارأ ناك ىت جا ةيملاعلا ةركف ززعي نأ ًاضيأ عاطتساو

 كاذ ذإ ىناملألا بدألا ؟71بب
 ناديلا ة ةيسرافلاو .ةيدنهلا بيااسألا ؛ هيف تداس رصع ناكو

 ةيق رشلا بيلاسألا كالت عدي ١ ىلا ؟ 0000 هنياه ناك ىتح

 )١1( رانا ةيكيتئامورلا ةكرحلا ىف ةيقرشلا ربمانعلا عوضوم ىف :
 رقت ]. 1. ١1و, 00م1 نمططتت الأألا ©661511131116 015.

 مآ 1" م0. 10 ( 8قعستب ال مراع 1901.

 نييدوهم : نوأ نم دلو نالأ بتاكو ىئانغ عاش هنياه يزني )2(

 ةرهظ نيح ا41١!ا/ل 21١84155 ةنس هتيص عاذو 3 اندم ةنس فرودلسدب

 رهن نأ ثيل امو - اينالأف ناو نع 126«زوءازإلعم «ةلحر روص» هباتك
 8هانءط 16 1160ج < ىناغألا باتك م هاعم نا ونبذ ىف هرعبش ةحأ

 ىحيشأل وزبدلا هنياه قتتعاو .. فصولا قوفت ةسايحم ايناملأ ىف. ءارقلا هلباق

 دح ايحابإ < ءىش لك ىف اككشت٠ ةقيتا ىف ثاك هكلو ء 1856 ماع
 ةيدألا ديتبدبأ ىف رمتشاو.نييراب ىلإ رجاه ١8٠ ةنض ىفو“.. ةخابإلا
 نو ميباتك رباك أ نم هيودسي نالألا لو... ١861١ ةئيس تام ىح

 1 ةقدوهلا هلصآ هيلع نوبرلتحلا ىنف « ريخألا بالقتالا ناك ىتح

 ء(ديوملا لكم .::ليقمتو تاصتأ نم اينالأ قف - يقأامآودهو ءاركذ
 (مالسالا ١١ج - دع)



 دمام هدب

 هذه بنجن مطتسي مل « هكجتو هفيرخس عذاولب اهلاثي نأ نوذ
 بنحتلا لك ةيئانغلا هراعشأ ىف ٍبنلاشألا

 نم أهل ديال ناك« تلشف دق ةيقرشلا عدلا هذه نكلو
 دمي نأ مطتسي مل ةئفاد ضرأ تان اهتعيبطب ىعق ٠ لشنلا اذه

 اهريغب روذحلا هذه طاتخم نأ نود ؛ ةيب وروأ ةبرت ىف هروُذج

 ًاطملخ اهلمجتو اهءاقت اهلع دسفتف ةيلصألا تانابنلا روذج نم

 اذه ىق ةحصلا نم اريك ًابيصن كانه نإ قحلاو . هيف سناجم آل

 ركفلاب ًارثأت رثك أ ىعاشلا ناك الك هنأ ىلإ بهذي ىنلا ىلا

 نأ ورغ الف : ةيبدألا ةميقلا ث ثيح نم هلمع ةيمهأ تلق قرشلا

 مالت مل ىتلا رصانملا بنجت ىلع هتيرقبعو هنرطفب ( هتوج ) لمع
 قرشلا هناويد دج مل اننإف كلذ عمو ظفاح رعش نم هنرطق

 دتشندوبل الإ حتب لو . هتانلؤم نم ىلوألا ةبترما ىف دلا فلاسلا

 اًريرلا ىتاغأ مساب اهعضو ىقلا هيناغأ ىف هريغ نود 8005م6

 .بعشلا لايخ ىفزتؤي نأ لنعمل لعد ةانسم 5كمتأ ىفاش

 ةكرملا عم رهظ ىذلا قرشلا رعشلا ناك اذإف كلذ يو
 نكمي الو « ةيماسلا ةلزملاب ابدأ ريتغي ال ةيناملألا ةيكيقتاموزلا
 ىنوروألا بدألا راعشأب قرششلا رعش جزم .هنأ هيلإ بسني نأ

 ثارتلا عومم ىت داز دق قرشلا رعشللا كلذ. منرإق , ثيديلا

 .ايوروأ ىف كلذو ج دمي هني مل ئذلا ثارتلا وهو ىنالسإلا



 وان نءبهكرت اميو ةيقرشلا ةيبدألا راثالل مجارت نم هفلخ انمب

 ل اياب كلذب حتنف « ةيقرشلا راثآلا هذه قسن ىلع تناك
1155 4 ' 

 ىناملألا بدألا ىف ةيقزشلا رصانعلا ضعب لوخد نأ ىلع '
 مايق رطتنلا نم  ؟7١لمج دق لمقلاب هنإ لب - لمج امير
 نكلو . ًااطن ظعأو ىدم عضوأ ةيقرشلا تاساردلا ىف ةكرح
 ىف ىزيلجتإلاو ىسنرفلا نييدألا الك طق اهققحي مل لامآلا هذه
 .ظحلا نسحل -- دهاشن نرقلا اذه ىنف . رشع عساتلا نرقلا

 دح ىلإ قرشلإ نع ةتغب دعب دق ىنرغلا لقعلا نا - هئوسلوا
 ةثيدلا ةيفسافلا ءواوآ ذثموي برغلا تلغشو . ليثم هل قبسي م

  ىلث ىذلا جلظمال ىعانصلا روطتلاو « ةديدجلا ةيسايسلا هثدابمو

 ريص ىف لمعلا هلب « قرشلا ىلإ ءانصإلا اهيف عيطتسي ةلاحب دعب ملف
 كالذ ىلع ةينطولاب روعشلا ىفقو . قرششلا ركفلا مهفت ىلع ةانأو
 - بدأ دوجو ىف ىوهززوو 10ه وج هارب ناك ىذلا ىلعألا لثلا

 5لموعم طمع رواهيوش نع اهلق ىلا ةرابعلا نر )١(
 نكي مل » : ( عةنولعور الآلأ 211 ) هباتك ق 8ميمعانعع ديقورب
 نرقلا نيد نم لقأ مددقلا قرسفلا ملاملا ةفرعم ىف رع عساتلا نرفلا نيد
 « اهنع ماتقلا ةطامإو ةيئامورلا ةيقيرْغإلا ةراضحلا فشك ىف رفع سداملا

 دصقي ناك هبتكابف رواه وش. نأ بيح ذاعسألا ىريو ] : ةظحالم ٠
 (ٍترعلا) 2 [ةيمالسالا ةفاقثلا ىلإ هدصق نم رثك أ ةيدنحلا ةفاقثلا

 - دلو . ريبسكش ذنم بدألا هفرع ىعاش م ظعأو ع لب مظع ىعاش (؟)
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 لوألا“ هدسهن ىف ىتح رئدناو ؛ اهترخص ىلع طحمو « ىماع

 'ايناملأ وهو

 قرشلا امسالو - قرشلا هلغشي ىذلا ناكملاف كلذ عمو

 فراكم نيرشملاو رشع مساتلا نينرقلا بدأ ىف - ىالسإلا
 بيرغلا ضقانتلا نم نكلو . فرطلا هنع ٌصفن نأ نككال

 ًاييثأت ةيب وروألا بادآلا ىف رؤي دعب ؛ ل قرشلا بدألا ىرن”نأ
 ًاقيثو هيف برغلاب قرشلا لاصتا حبصأ رصع ىف كلذو « ركذي

 لايملا باذجيا حبصأ اك ! ! ريظن لبق نم هل فرعي مل دح ىلإ

 ' هيبش اف قبسي مل ةجرد ىلإ ايظع قرشلا وحن هيف ىف وروألا

 ق هبايسأ ن نم ببس ةقرعع وأ - كلذ ريسفتب رفظن انلعلو

 عون نيبو اسنزفو ارتلجتإ ىف ةيكيتنامورلا ةكرحلا عون نيب قرفلا

 917 ز1هجفعج رده اهسأر ىلع ىتلا ةينامألا ةكرحلا
 ةرازغ لقأ اسنرف ىف ةيكيتتامورلا ةكرحلا تناك اماف

 ىزيلبتالا تكس صاشنلا رصامم وهو -- نيلا رهت ىلع تروفكترف ىف تح
 رثألا بحاص وهو -- اهريغو ( تسواف ) و ( رترث مالآ) هراثآ نمو
 (١مرمب؟ - زالؤو) نيرخآو نوسمأو ليلراك ىف ريبكلا

 5 هراتت هجو:مث ةفسلقلا سرد مظع ىشالأ ركفم 0ع(
 ءديعب دح ىلإ هب رثأتو تاونس سل. هنع ذخأيإ . لغو « هجبرلا كرو
 ( ةيناسنالا غران ىف ةيفسلف تايرظتا) « ( ىربمتا ّسشلا حور ) هراثثآ نمو
 .ي( نرحل 9 7 علورمع ل اال:



 ل

 هذنه تناك الو « ايناملأ ىف اهم ثحبلا ى ًاييمتو ًاناطيفو
 تروكس نييزالجنإلا نيرعاشلاب ثبلانه ًارثأت زثك< ١ ةكرملا

 (©هعاطع هنوج نيبناملألا نيساشلاب اهنم 8زبعم» نو ريب و 5م

 قارشتسالا ةكرح نم ةليلق راث .الإب اهيف نكي ل ”١ 5طرذااعجرايشو

 هين غيطصا ىزلا عباطلا كلذو ةيسايسلا لغاتملاو . ةديدجلا

 هانفصو نإ « امدح ىلإ نينلاب» ربتمن ىذلاو « ىسرفلا بدألا
 اسنرفي ىف ءارعشلاو ٍباتكلا لعج. كلذ لك - ىميلقإ عباط هنأب

 مهنطوي ًالاصتا قثوأ تاعوضوم ىف ةباتكلا ىلع مدهج نوفي
 لب « قرشلا نع فرطلا ضغ دق هنأ كاذب ىنمن انسلو

 ق 975-55 10 وجوه روتكُف دج كد نم سكعلا ىلع

 : لوك « 1عو 0,داهلعم » ( تايقرشلا ) هدئاصق ةمدقم

 ىلع ًالبقم رشع عبارلا سيول رضع ىف هلك ماعلا ناكم . . »

 تاساردلا ىلع لبقأ دقف نآلا امأ « ةيقيرغإلا تاساردلا

 ةيرعش الويم كلذ نع ًالضف.وجوه روتكُف رهظأو . « ةيقرشلا
 قرشلا ملاعلا ف ىري ناك هنأ رهظيف » . قرشلا ملاعلا وحن ةيوق

 لوأ هسفت دعأ « شيجلا ىف ابيبط هوبأ ناك ىئاور ىنالأ ىعاش 0 )6١(

 . نمو « بدألاو ةفسلفلا ىلإ هماّتعا هجو مث بطال مث نوناقلا ةساردل ىعألا
 وكسيرف هتياور جرخأ مث « ١7417 ماع ترسن ( سوصللا ) هتافاؤم ىلوأ
 نعاشلاب لصتا 17544 ةتنس قو . ةريثك ةيخيران بتك هلو . 2عوعم

 ايظع ًاريدقت هردقي هتوج ناكو بدآالل امهبحو اهفاصتا مادو هتوج

 .(برملا) >



 ب ”14خءاسسل

 قات املط ًاعوبني هيف ري ناك”وأ « ىنغ.ئئرعش نف قيرب دعب نع
 ملاسلا كاذ ىف ءىنث لك نأ دقتعي ناكو . هنم هتلغ ءانطإ ىلإ

 كالَذ ىف هلثم « جاتنإلا ريثك « ىنغلا رفاو « ىدلل عساو قرشلا

 . 90« رعشلاب جو نان اطيح تناكمىتلا للا روضملا لثم
 قرش رثأ ىلع فقن نأ حيرصتلا اذه مغرب انيلع بعصي نكلو
 هرعسش ىف دجي ال اننأ دك ولا نمو ؛ وجوه روتكف رعش ىف ماع
 00اطع هنوجاورحس ِنيذلا نييسرافلا ءارعشلا كئلوأل ام.ارثأ

 هلويم تناك جوه روتكش نإ :مث . ناملألا ءابدأ نم هريغو

 قرف سرفلاو :برعلأ نهب قرفلاو » . بيرعلا رغش ىلإ برأ

 ةمأ نء لاقتنالاكس رفلا ىلإ ةبرعلا نم لاقتنالاو « سوست
 قو عابطلا ءاقرأ موق:نئرفلاو . :. .... "”ءاسن ةمأ ىلإ لاجز
 . « ابوروأ نم "”نييلاطيإلاك ايسآ نم مهو ؟ ةلذو قلم مرش

 هدئاصق ىف لمت اك وجوه روتكش رظن ىف فقرشلاو
 21م -21سأ ىعز ىز مز وأ اعف 0ءماماعف ( تايقرشلا)

 ىتلا ةييرغلا ةيهازلا هتروصب قرشلا ونه ءمهوج ىف لازب ال ناك

 هيدتوج هروصىذلا قرشلا كلذوهو ب رشع نماثلا نرقلا هل اهمسر
 . (برعلل) ٍهنفت وجوه روتكم ةرايع (1)
 ( برعلا ) ًاضيأ وجوه وتكفل ةرابع (؟) :

 ةواخرو ةوارط اءهف ىلاطيإلاو ىسرافلا نبرمسلا نأ كلذب- ىعي )*6 
 (ثرملا) 2 ىبرملا رمثلا مظسم ىف ىرت ام فالي



 - ماب

 قرشلاكلذ وأ [جزامسأم وينر وف ةيصخشىف 0210© ىسنر فلا

 مو ةشيكرزح ةروص ىف رهظي 8زمو» نوريي لايخ.ىف ناك ىذلا

 كيرالطلاو ةارعشلا نطوم وه ىذلا قرشلا كلذ وجوه رظن ىف نكي
 لغتسي وجوه روتكف ناكو . هنأهنن ”ىجشو هتالمأتب زاتع ىذلاو

 هذه ىف:ةقاربلا ناولألل امل هرامشأ ىف ةيقرشلا تاعوضولا
 اورك الد روصلا لشي ناك اك ىنفلا رهثأتلا نم تاعوضوملا

 اذه لثمو .٠ رئازجلا دالب تاعوّصوم روصي ناك نيح 1060

 . اسنرق ىف نيبكيتنامورلا ءابدألا :ظعم ف لاقي نأ نكي لوقلا
 0 د ر ىذدرا ريح لثم ءابدألا ءالؤه صعب ناكف

 رثك ١ 0ونانعع طع 510 رييكلا هيدتوجو لع 71ع2] 000 5 00 5 .

 وحن قبقح ليم نورعشي كلذ اوناكف « ةيناملألا ةسردملاب رأت
 باغأ ىف نكت مل قرشلا اذهل مهتاسارد"نكلو . قرشلا

 كاذب و . :ممريغ نع ةلوقنم تناك لب «٠ ممراكتبا نم نايحألا

 8ممعانةعع ريتتو رب لوق دح لع - ةبق رشلا ءايشالا تكيس

 . « مهيوأق قامعأ ىلإ ذننت مل اهنكلو «.ممدنع ةنولأم»

 تقلب ىتح ةيساكلا ديشانألا ةباتكي رهتشا روهعم ىنالأ بيدأ (1)
 ( برملا ) ( ١11/5 - 010-15 ) اديشن نيرمعو ةثالثو ةثام

 اورو يعاشو دقانأ وهو . رك .دلا قباسلا رييتوج هسفن وه (؟)
 في.ناس رظن هيلإ هجوف بدألاب ىنع مث ًاروضم هتايح ادب « مظع ىسنرف
 :' :(برعلل ) : ا ( 1837:١41١ ) ًازاتمبو اينغ يثتلاو رمعلا الك ىف هجاتنإ ناكو ؟ وجوح زوتكف ريثأت تحن ًاثيثف ًاثيش.حبضي ذخأ مث
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 اقوم شع عساتلا نرثلا”ىف فقي ئزيلجتإلا بدألا ناكو :

 رثأ ناكو . ىسنرفلا بدألا فقوم .لرع فاثلع ال داك

 . رظتنلا وه اك ارتلجتإ ىف ًاروهظ رثك أ ثيدحلا قارشتسالا
 ناك ىذلا فرخزلاو.ةنيزلا ىفالإ مدختسي ال قرشلا ىتب نكلو

 ةغيصلا ىلع ةيكيتنامورلاب نيرئأتلا ءابدألا- صرح الامج هديزب
 كالذك اهتلخو 5ءم# توكس اهفلخ ةعزت كلتو « ةبقرشلا ةيلحلا

 |. ةينإبألا ةكرملا

 قرشا ةروصب موقلا لصو ىنذلا وه ذئدعب نوريب نأكو :

 خور الال باتك ناكو . اهددصب نح :ىتلا ةروصلا ىه

 ةروصلا هذهل ًانابقن ربتس 8600: روم هَملْؤَل ملاذ هما

 1ذه ىف ًاروصقم ةليلو ةليل فلأ صصق ريثأت ناك اذلو « ةفولألا

 راعشألا امأو . ةصقلا لكيه ىف رصانع عضب ىلع باتكلا

 سنوج تافلؤم ىط دمتعتف باتكلا اذه ىف ةثينلا ةيصضقلا

 ىكلو . نب رخآ نيقرشتسمو 211ءاو؛ ؟'”ولوب ربدو « ]و65

 نيماع هسان بجح ةيقرشلا تالايحلاو راكفألاب هتليفمروم عيشي
 لمفت "-  ”كتللذ ةجينت نسح ىلإ هنانثملعا مغر ىلعو « نيلماك

 نرفلا ىف كلذو ةبقرسشلا مالعألل ًاسؤماق بتكح ىف ماع ١(
 ٠ (برعملا) ٠ - . رفع نمإأثلا

 قرشلا ىلإ ىسفنب' طق بهذأ ل نأ ولو » :الثأق هسفت روم حرصي - (؟) ْ
 هناكسلو هل ىزيوصت نم قدأ كاته سيل هنأ ىري قرضلا راز نم لك ناف

 2 « ةهااؤ' 0فاط :ّجؤرالال : قلؤم ىف كلذو « هتايجماظنلو



 بسم 17”

 اهنطوم, نم كود كاوكس:ةزبن تلقن اهنأ نم رثك“ أ هراعشأ

 ةيقرشلا ٍبناالل نكي مل كلذ ادع ايفو . دنهلا دالب ىلإ لصألا.
 اهناونع ىتلا ةغطقلاف رمل دير اج ست ةناكم.

 حاتشيرف تالايخ اهناونع ىتلا. ةعطقلاو « ©اتسزو بارهس
 ريغ ,قرشلا نم اهل سيل امههابشأو "7 2نوطلمط' ظةمعنعم

 2؟955دعمد؛ تابجاش قياحم ةصقناف :ئرثنلا بدألا امأو . مسالا

 ةيبرع بيلاسأ ىلع دمتعت ىتلا اهدحو ىه

 صخي ان لك ىف -- هنأ وه ضقانتلا اذه ريسفتق نذإو
 .ارتلجتإ و اسنرف ىف ءارعشلاو باتكلا ناك ىدالسإلا قرشا

 بجحم تناك ة قمنم ةعيدب ةيلايخ ًاروص قرشلا نع نوظفحي
 اومفتن| ام ةياغ .ناك ىذلا عانقلا اذه فلخ ىنتخت ىتلا قئاقملا مهنع

 ذئمو قولا حلصي دعي مف ماع هجوب مهتاباتك قي قى هب

 قو - ًاباج سانلا كي فرخإلا لئاسو نم ةليسوك الإ

 اثارت فلخ قرشلا نأ نم هنودقتعي اوناك ام - سعذتو ةلجت

 5: اكءااذذ» سنوج ملو ريس ظحال ًاعدقو ...ةيناسن الل ايحور.

 112 طعام ةكولوا دوت ر وينام ىزيلجالارعاشلل ةيرعش ةعطق ْ )١(
 10اعو( جتتوارب تربور ىزيلجالا ىعاشلل ةيرعش ةعطق (؟)

 (برعلا) - 01
 بيدأ#ءاهيبتك ىلا ةصقلا ع 11:6 كطجتادوع ه؛ كاههمدت (؟)

 ( برعلل ) .0 مروع 1/162عملناط ثيدن مع حروج :ىتيلجمالا



 ا

 ةضاردأ نود ىويسمألا زفشلا ريدقت. ءترلل رسيتيال هنأ زومهو
 تماد امو . دالبلا هذه ئبطلا ختيراتللو .ايبسمآ ناكسل ةيدلبع

 نيةظوللو هاملغلا نم ليلق ددع ىف ةروصحم ةب رورضلا ةفرعملا: مده

 ايوروأ ىف قرششلا ركشلاو قرشلا بدألاربوي نأ ًارظنتم, نكي
 مهف نه رفوأ ظح ملل ناك ن يذلا كئلوأ امأو .. هنزمث هللارهثأت

 نُمولخي إل فطع هيف ًاريوصن هوروص قيذلا كئلوأو.« قرشلا

 رايي رومو. *'”ناحاس عسا ىسفر فلا. ونيي ونجح لعق اك ةيرخس
 ىلإ ام.ءىجثي ”نونيد مهنأ كش سيلف ."'” دة هنذعم ىذنلجتإلا

 كرأ بصي. نيد هنكبلو ةيقرشلا ةايملاو قرنشلا بدألا
 .هأدم: ددجمب

 كري نأ نود هسفن شع عساتلا نرقلا ضع مل كلذ عضو :

 .'برغلاو قرشلا نيب ىرهوملا لاصتالا الذ دوجو ىلع اليلذ

 قئاولا ةصق ىف عمجب نأ زياجتإلا باتكلا. دحأ .عالفتسا اكو
 بتاكل رسيت هنإف « ةيطوقلا ةصقلاو ةيقرشلا ةْضقلا نيب ه4

 نك فيك رهظي نأ نرقلا كلذ ىف زيلجتإلا باتك< نم رخآ
 ١ ىوروألا رعشلا قامعأ ىلإ ةوقب ذفني نأ نم قرش عاش

 تاغمافلا ) باتكَو ( ايسآ ىف ماوعأ ةثالث.) باتك بحاص وهو )١(
 . 2 (ىطسولا ايسآ ىف ناينألاو

 (بربلل) 2 «يقاهفمألاابب جاع ).: باتكب حاص وهو. (9)
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 ةقداص ةنسراف مايحلا تايعابرأ ةدععدال دلاريجزيف ةهحرت هذهف

 القت كلذب تسيل ىو ؛ هسفن تقولا ىف ةقداص ةيزءلجإو

 ملولو . عادبإو قلخو ثعب ةقيقحلا ىف م امنإو « ةمجرت : وأ

 ريثك هيف اوج تايعابرلا هذهب طيحي ىذلا ىنادجولا وجلا نكي
 ةقفاوم ةمغن تنأ دق لاح لك ىلع اهنإف « ومسلاو ةلوطبلا نم

 ومع هقدص ىف ليال ًاكداص ًاريبعت هنع تربغو « رصعلا كلذأ

 يف ةداعسلا بهذم نع :تلخ ةينامث نورق نم ب اهريبعت
 ناهبضأي شيعي ناكىذلا فقثلا عمتجلا كلذ ىدل ةلماكلا هتروص

 ةلهو لوأل انل رهظ ةيب وروألا بادآلا ىف رظنلا انمجر اذإ و

 ىرجم ىف ًاروصحم ناك ةيمالسإلا ةيقرشلا بادآلا ريثأت نأ

 لضعأ هنأ ةيقرشلا بادآلا رثأ رهظي امتإو « هيف ءانغال قيض

 ةريمح ةياثع نأك قرشلا نأ ظحالن نيح ىدم عسوأو ةيمهأ

 ىبرغلا بدألل ة ةب ونعم

 ا ا :

 ىف تتوافت نإو -- اهعون ىف ةلثاتم تاريثأت رئوي قرشلا انيأر

 نأ ىه ثارتفلا .هذه نم ةرتف لكى ف هتفيظو تناكو . اهتجرد
 لوأ كاذب ثدحم نأو « ليقثو قيض ماظن رين نم لايملا قلطن
 بدألا نيد ناك امنإو . ديلاقتلاو: فرعلا .ناردج ىف ةرغث

 كمي: ىلع .قرشلا:ةردق 'يف !علظ ىبرغلا ٍبدألا ىلع قزيشلا
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 باصت تناكو « قلما وأ عادبإلا ةوق اهل ناك ب رغلا ىف راكفأ

 ابهيبيد بدت ةايملا تذخأ اذإف . دوخلاب ًائيحو فعضلاب ًانيح
 نع هسفنل عمجي نأ بدألا اذه عاطتسا « ىبرغلا بدألا ىف

 ا بدأ ام عبشت ىتلا ةيقرشلا رصانعلا نإ مث

 ايوق اجرنع ةصاخلا ةينطولا هرصانعب كلذك بدألا انه اهجزع

 بدألا ناكو . نيرصنملا نيب زيمت نأ ةياهلا ىف همم بعصي
 هذختي ىلوروألا بدألا تيأر ايوناث ارود بعل الك قرشلا
 ىرهوج لئامن كانه ناك انيح ىطعسولا روصعلا فو . اجذومت
 نكي مل ةيحيسأل ةيندلاو ةيمالسإلا ةيندلا نيب ريكفتلا قرط ىف
 دعب ديلقتلا اذه نكلو . ىودجلا ميدع مالسإالل ةيحيسما ديلقت

 ةبرغتسم ءايشأ نم رثك أ جتني نأ عطتسي مل ةضهلا رصع

 رثأ ناك هنيع بدسلا اذهلو . اهتحن لئاط ال هنأ الإ اهم ررضال

 دوسصبلا لايتي رك قرشلا بدألاب ىبرغلا ركّفلا لاصتا

 ةرخأتلا روصملا ىف هتم ىلطسولا

 ىتلا ثالثلا تارتفلا ف ىضرعلا لاصتالا اذه رثأ ىلعو

 نوينامألا نويكيتنامورلا ءابدألا عجر برغلاب قرشلا اهيف لصنا

 حتتق' ىئيمألا مهضرغ  ةرم لول  اولعجو ؛:بقرشلا نإ
 رعنستلا ىلإ هلم نوذفني ميمصلا قرمشلا رغشلا ثارتل قيرط
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 حور ن* هداس امب رشع عساتلا نرقلا نكلو « ىبوروألا

 لفقأ هنأ رهظي قرشلا ىلع قوفتلاب رومشلاو ةوقلا ىلع موقت ةديدج

 ضرغلا اذه نود ايئاهن بايلا
 بدألا سردن انأدبو «ريذتلا رداو ترهظ دقق نآلا امأ

 نوذخآ اننأ كلذ عبتو . ريغ سيل هنانل ىرخأ ةرم قرشلا

 عجرتسي مهنلا اذه راشننابو . ًاذيدج ًامهف قرشلا مهف ىف
 رسيتي دقو . ةيناسنإلا ةايح ىف اهقحتسي ىتلا هتناكم قرشلا

 اننيعي و « ةيخي راتلا هتفيظوب موقي نأ قرشلا بدألل ىرخأ ةرم

 ىتلا ةقيتملا ةقيضلا راكفألا كات رين نم انسفنأ صلخت نأ ىلع

 خعيراتلاو ركفلاو بدألا ىف ماه وه ام لكر صحت نأ ىلإ انرطضت

 ةركلا ن« ةيدوروألا ةراقلا هلغشت ىذلا قيضلا زيملا كلذ ىف

 ةيضرألا





 تايهلالاو ةفسلفلا

 هفقأأ

 مويع درقلا

 ١ قةلعوعم تاناالغاناخ
 ماهلك ةبلك سيئر

 هيلع قلعو هبرع

 ليوللا ,ويفو





 ىبنلا رصعلا نأ ىلع ةيمالسإلا بوعشلا ةلك تقنتا

 ًةسرع تناك ةفسلثلا نق بعاذم هيف تمدزا دق ةفالختل

 دهاعلا نأو « ىدللا مساو ًاعوبذ ملاعلا ىف تعاذ ةيمالسإ

 لاثلا تناكو « ةيب روألا تاعماجلا روهظل تدبم دق ةيمالسإلا

 ْ ريست هاده ىلعو ىدتقت هب ىذا
 ةراضحلا ردصم مالسإلا رايتعا ىلع ةيوطنلا ةرظنلا هذهو

 نه تقتساو . هلالظ ىف تجردو . هباحر ىف تأشن « ةيبروألا

 ذرجم اهم ديرأ ىتلا ةيبدألا بتكلا ىف ةثدنم اهازن ال . هنيعم

 ت قح ريغؤأ  قحي - ةعئاش اهارن لب « بس ةياعدلا

 نيدسلل نم ءاململا اَبيف هاس ىتلا ةميقلا ثوحبلا رثكأ ىف
 يف اهخيراتو ةيمالسإلا ةمظنألا مدقت تلوانتو . نيثذحلا
 طنيسولا رصعلا

 هللإ ةراشإ نيحلاو 57 نيب ىنرغلا بدألا ىف ىرتل انإو

 نم ةفئاط ىرت اك« « ةيبرملا ةفسلقلا » مسا هيلع نوقلطي ام

 تفل مسالا اذهب ةامسملا ةفسلفلا نأ ىلإ بهذت ب را باتك

 ؛ .ةعونتلل هذاوم نيب سناجت ال ءامدقلا ءارآ نم ًاطيلخ الإ



 نك فر د

 ءىث كانه سيل نأ ىلإ نوهتنم مهف « جضني و لعافتيل كرت دق

 لعفت مل داضلاب ةقطانلا بوعشلا نأ ىلإو 6 ةيبرع ةفسلف » همسا

 تناك ىتلا ةينانويلا ةفسافلا ىلع تلوتسا انأ نم رثك أ ًائيش

 نارح لهأ نم نينقثملاو « ايروس لحأ نم نييحيسملا نيب ةعئاش
 سراف نم اهتدمتسا رصانع ضعب اهيلإ تفاضأ مث « نيينئرلا
 60 رسما

 برغلا ىف ةغلفلا ىشرؤم نيب نإ لوقت نأ فاصنإلا م نأ ىلع )١(
 ةفسلفا نأ ىلع امأر دقعتا ذإ « يملا اذه اهبضريال ىرخأ ةقئاط
 ءارآلا نع لب « اهيرسسفمو وطرأ بهاذم نع اهزيمع اصاخ ًانايك ةيمالسإلا
 دق ناك اًذإو 2 اهاهأ ةيرقبع نم تارمأ اهبق نأل «ء ةيسرافلاو ةيدنحلا

 نمو » : هبهذمو دشر نبا باتك ىف نانير تنراك, لوقي نم دجو
 عبطي نأ عاطتسا ىذلا - ىتالا - سنجلا اذه نأ ردقلا بئاحت
 ينسف ثحب قادأ رمثي را امتاجرد ىعمأ ىف ةوقلا عباطب نايدألا نم هعدتبا اه
 ًاديلفتو ًابزدج ًافرص ًاسادتا الإ نييمالا تع طق ةفسلفلا تناك امو < صاخ
 دنع ةيقسلفلا بهاذلا ىف هل ةلاسر ىف لئافلا ريدلمت وأ « ةيناثويلا ةفسلفلل
 الل قيقدل؛ هجولا ىلع ةيئرع ةفسلف طق ركاذن نأ عيطتسمن ال » : بزعلا

 انركذ امهمو ... ةيناملأ وأ ةينانوي ةفسلق ركدذن 5 ةرابعلا هذه نم مهفي
 اذإ « برعلا اهمهف أك ةينانويلا ةغلقلا ريغ ًائيش درنال اتناف ةرابعلا هذه

 ةقسلفلا ىترؤم نم نوفصتلا دجو دفق اذه ىلإ بهذي نم دجو دق ناك
 غران » : هباتك ىف لئاقلا اجود قاتسوج كلاثمأ برغلا ىف ةيمالسإلا
 لهف : 'ًاد-او ًادهاش الإقوسأ امو » : « نيلسملانم نيناكتملاو ةفسالفلا

 م هنأو ًاقيرط .ًايش ةفسلفلا ىف جتني ل انيس نبا لقمك القع نأ ناظ نظي

 ةعيددب راع ت تسيل ةيرعشألاو ةلزتبملا بعاذم لهو ؟ نانويلل دلقم ريغ نكي

 نيالسإلا ةيحالقلا نإ 5: لئافلا هبيتوج نويلوأ « ىبرعلا سنجلا اهجتتأ
 تح 'نيب قيفوتلا -- ةيحالا هذه "نم مهمحاو# ”مايقثا ىف- ادهن اولأيرا



 - دووم 3797 جافسما

 ةيبرعلا ةفسلفلا درن نأ قيلا نم نإق ةىش نم نكي انبمو
 « برعلا اهانغ ىتلا دالبلا ةراضح ىلإ اهتياغو اهتروصو اهتدام ىف

 مهبهاذم هنم اوقتسا ىذلا نيعملا ةينانويلا ةفسلفلا ربتمن نأو

 ءاملعلا ناف ةثيدملا روصعلا ىف ىعألا اذه نع ليق امبو

 هذح مهف ىلإ ليبساا اوئطخمي مل ةمدقتملا روصعلا ف نيماسلا

 ةلاعامثو نيتسو مسن ةنس قوتملا ىرصبلا ظحاجلاف . ةقيقملا
 اينايسأ ىف هريثأت ناكر حبتم ريدق بتاكو هو  داليما دعب

 ًامضاو ًافارتعا فرتعي  ةيمهألا نم مظع بناج ىلع ةيمالسإلا

 تعدوأ ام الولو » : لوقيف هتلم لحأ ىلع ىنانويلا ركّفلا لضفب

 نم تنودو « اهتكح بيبع نم تدلخو « اهبتك ىف لئاوألا انل

 لك اهب انحتفو « انع باغام اهب اندهاش ىتح اهريس عاونأ

 نكن ملام انكردأو « مجريثك انليلق ىلإ انعمجل « انيلع ناكق لغتسم

 ةءاتعو ةقد نم مهمف ام ىلع مهتسرامم ىف اودبأ دقو - نبدلاو ةفسلفلا ح

 ةعيرسشلا نيب ايف مبءأرو < رظن دعبو ًاذاقتو « ريظلا ةعطقتم الامم

 «ةيمالسالا ةيناتويلا ةقسافلا هذه ىف ةفارطلا دقعم وه لامصتالا نم ةكملاو
 رع عساتلا نرقلا رخاوأ ىف ةيساجلاو ةينيدلا ةيبصعلا ةحيص تتفخ دقو

 ىف ةفلقلا ىشرؤم نيب عاجإلا دقعني نأ داك نورسعلا نرقلا لبقأ اذإ تح
 ةيرظن حيضوتب وطسرأ صفت تلك دق ةيمالسإالا ةفسلفلا نأ ىلع برغلا
 قيلعتلا افه ىف تنعتسا - ىناملألا نثروع اهتابأ ام وحن ىلع ناكمإلا

 ةفسلفلا ةبلطل قزارلا دبع نطسص» خيشلا ةليضف ليلجلا انذاتسأ تارضاحع

 دعي عبطت مل ىهو ؟ ١5 #7١83 ؟ ةيساردلا ةنسلا ىف ةيرصملا ةعماجلاب

 ( برعلا )
 ( مالسالا- ١ جح )١5
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 انليبس فعضلو « ةكمحلا نم انظح نسح امل ؛ مهب الإ هكردن
 60 « ةفرسملا ىلإ

 رثك أ ىف اولواحي مل مالكلا ءاملعو ةفسالفلا ناف كلذ قوفو

 ؟”9هنم اواهم ىذلا عبنلا سانلا نع اوفخي نأ مهئاحيأ
 نارقلل بصعتلا ىف نيفرسملا عدخيل ملعلاب للعتلا ناك امو

 رصع ىف برعال ةلوهجلا ةيلقملا ثاحألا تناكف . ىنلا ةنسو

 مالسإلا ىف نواخدي نيذلا ناك اك ًاديدش ًاراكنتسا ىتلت لوسرلا

 نم عونلا اذهل تيضرعم ىنجا ردصم نم اهنودمتسي ةعدب

 دحبيدألا صنلا اذه ىلإ ىتاده دقو - ناويحلا باتك نم ١ ج (1)
 (برعملا) ركشلا هلق ( ةيرصلا ةعماجلاب بادآلا ةيلكب ) ىرجاحلا ىدنفأ

 ىأرلا اذه ىلإ نويهذب نيذلا نييمالسالا نيفلؤملا نمو (؟)
 ةفسالفلا لس اوكلس دق » : لحنلاو للملا ىف لوقي ىذلا ىتاتسرهسعلا

 ىوس هب درقناو هيلإ بهذ ام عيجج ىف سيلاطاطسرأ ةقيرط -- نويمالسالا
 لوقو مس « هيلع نيمدقتملاو نوطالفأ ىأر اهمف اوأر اعر ةريسي تالك

 مالسالا ىف ل وطسرأ ىأ - هدعب نم ناك مث 3 هتمدقم ىف نودلخ نبا

 ليلقلا ىف الإ لمنلل لعنلا وذح هبأر اهيف مبتاو بهاذملا كلتب ذخأ نم
 نيعبس نبا ىأرلا اذه ىلإ اويهذ نذلا ةفوصتملا ةفسالفلا نمو ل 6 ردانلا
 ذاتسألا باتكر ظنا ) ىلازغلاو انيس نباو ىبارافلاو دشر نبال هريوصت ىف

 دالب ىف فوصتلا راتب ةفلعتم رصتت مل صوصن عومج : نويتيسا»

 نيبمالسالا ةفسالفلا نيب نإ لوقت نأ فاصنالا نم نأ ىلع . ( مالسالا
 دعاوق ىلع موقي ايفسلف الكبه اوديشي نأ مهتهجو تناك ةقيقلا ىلع ةفسالف

 عبط 6 نييقرسشملا قطنم » باتكل هتمدقم ىف انيس نبا اذه نع نايأ دقو
 ةراشالا تفلسأ تلا تارضاحلاب قيلعتلا اذه ىف تنعتسا - ةيفلسلا ةعبطملا

 ( برعملا ) قياسلا قيلعتلا ىف اهبلإ



 لل اب

 « رفكلاب ةب وشم ةكح » ةفسلفلا نإ نولوقي اوناكو « راكنتسالا

 ىزاخطل ضرع : باتك_تك تافلؤملا ءاممأ تضرعتسا اذإو

 ىلع ىسحلا ناهربلا باتكو -- ةينيدلا كحال لهتمو قيرغإلا

 دب وب امم بتكلا هنمضتت ام تفرع "”نآرقلا ىف ةفسلفلا دينفت

 نع لدع فورع٠ فوسليف نع ةلوادتم ةباكح ةمثو - لوقن ام

 قدص : الا ةرابع رخآ تناكو « توملا شارف ىلع وهو هلارآ

 انيس نبا بذكو ملظعلا هللا
 هفاضأ ام نأب لوقلا ىلإ بهذن نأ كلذك قحلا نمو

 نيركشملا نم مهقبس نم ثارت ىلإ ةيناسنإلا ةفاقثلا نم برعلا
 اننأ عمو « اذه نء غرلابو « رثألا سوملم نأشلا ريبك نكي م
 سيل وأ « هلرطخ ال ةيمالسإلا ةراضحلا هتقلخ ام نأ نم نيقب ىلع

 لدعلا نم سيلف ؛« تاراضحلا نم اهريغ نع هتثرو امم رثك أ

 ىلع ةيفسلفلا راكفألانيب مجلا ىلإ اهلصوت اهيلع ركشن نأ ءىث ىف

 مهسفنأ ىلإ نيملسلا ءاملع اهازع ىتلا راكفأل كلت « اهل زيمم طغ

 ةيرعلا ىف امهصن ىلإ ءادتهالا تلواح نأ دعب نيناونعلا تجرت )١(
  لصقلا اذه فلؤم -- « مويج » ذاتسألاب تلصتا دقو . قفوأ ملف
 هنإ : ىلإ هتلاسر ىق لاقف . حيحصلا صنلا ةفرعم ىلإ ىنيدهم هلعل ارتلجتإ ىف

 بنكي تاك هنأ وأو « ةيرعلا لهجي ىذلا كرغلا "'ىراقلل بتكي ناك
 بتكلاو رداصملا ءامسأ عيج ركدذي متهال داضلاب نيفطانل وأ نيقرستسال
 (برعلا) هثب ىف اهيلإ راشأ ىلا



 ب "خلاب

 للعلا بلط ىف فغثلا نأش نم رقحت نأ نيبلا فلا نمل هنإو

 ةريخغ ع ومج رودص ىف دقتيناك ىذلا ساملا كلذ . معلا لجأ نم

 فارطألا ةيمارتملا ةيمالسالا ةلودلا باحر ىف سانلا نم

 دنع ًائيعم ىنعم « ةيبرعلا ةفسلفلا » ةرابعل نأ قملا ىفو
 ًادحاو مدلا صلخلا برعلا نيب نأ نوفرعي مهف « "”نيقرشتسما

 « ةيفسلفلا لئاسملا ىف هعاب لوطب زاتما دق « ىدنكلا » وه اذف

 بيرغلا طيلملا كلذ نأ اذه بناج ىلإ - نوفرعي مهنكلو

 ةيلاطاطسرألا نم فلتئا ىذلاو -- رفانتلا هيلع بلغي ىذلا

 ريدفتك نيالسما ةفسالنلا ربك أ هب لسو , ةثيدملا ةينوطالفألاو

 ايمالسإ نكي مل نإ و ءىث لكل بق ايب معربتعي - نوكلل لوقعم .
 اورهج ةقدانز وأ مسالاب نيملسم اوناك ام ًاريثك" هئامعز ربك أ نأل

 مهتايرح نادقف وأ مهتايح عايض ىلإ ىدأ ًارهج كلذب
 ةوذج اوأنطأ نبذلا لوغملاك ةربارب اوناك برعلا نأ ولو

 ادم ث ثعبني ال دقو ةتبلأ مدعي نم ثعبني م ءافطإ قرشلا ىف معلا

 مهئآول ةييدألا راثآلا نادقفو بتكلا رود عايض ببس

 رثك أ ابروأ ىف هدعوم نع ءايحألا رصع رخأتل كلذك اوناك

 نرق كم“

 عز عمو م00 ةصأت نراق : ًانيمم ىنممٌثريغ دنعاهغنأ اك )١(
 آوجساتقم لانك آتنا انك انهم 5ءاطع كاعاأل نقع جانك 215

 لكل 11050 م11



 ل او

 ةعابطلا دهع لبق لملا بلاط ةايح نأ ىف كش نم سيلو

 ل د ا رع

 ليم فاأ اهبف نوعطقي ةلحرب هبلط ىف اوموقي نأ ململا بالط نم

 اوثيلو . للا هنع نونقلتي ملحم نع ثحبلا ليبس ىف ديزي وأ
 تاعماملا هيف تماق ىذلا رصعلا ىتح ةقشملا هذه نوساقي

 تالحرب نايشلا ماق دقو --رصعلا اذه دمبأم ىلإ لب . ةيمالسإلا
 , دادنب ىلإ شكارم نم وأ ةكم ىلإ سلدنألا نم ةليوط

 فداصي ذاتسأل ذدلتتلا ىف المأ ضافولا ولاخ مو مرود نيكرات

 مثرايتخا

 الايد /

 تاعماجلا ةأشن ىف ةلك لوقت نأ نآلا انعسو ىف لماو

 دقو « دادغبب ةفورعملا ةيماظنلا ةسردللا ىه اهالوأف : ةيمالسإلا

 ناطلسلا ريزوو مايحلا رمع قيدص كاللا ماظن اهسيسأتب ماق

 « ةرجهان ةثاعب أو نيسفو عبس ةنس ( نالسرأ بلأ» قوحلسلا

 تماق مث ٠ ©90 (رملجتال ىدنامرونلا حتملل قباسلا ماعلا ىف ىأ

 نيمأ دحأ ليلجلا ذاتسأالل مالسإلا ىض نم ىناثلا ءزجلا ىف ءاح )١(
 ىنبف . سرادللا أقنأ نم لوأ ناك كللا ماظن نأ ىلإ بهذ دق ىعذلا نأ

 « ةارهي ةسردمو . روباسيتي ةسردمو خلي ةسردمو دادغب ةسردم
 لع ةسرخمو «ورع ةسردمو « ةرصبلاب ةسردمو « ناهصأب ةسردمو

 تح قارملاب ةئيدم لك ىف هل نإ لبق قح- « لصوملاب ةسردمو « ناتسربط



 ل مس دس

 تيبو قدمدو روباسن ىف ىرخأ تاعماج لياقب كلذ دعب

 ًاريثكو 4 نارلبلا نم اهريغو ةبردنكسإلاو ©05 حالو سدقملا

 دق ىطويسلاو ىسلاك نيخرْؤلا شعب نكلو < ةسردم ناسارخو تح
 لبق تئشنأ دق روباسينب ةيقهببلا ةسردلا نإ اولاقو ىأرلا اذه هيلع اودر
 ريمألا اهانب دق روباسيتب ةيديعسلا ةسردلا نأو « كللا ماظن دوب نأ
 دوم ناطلسلا وخأ نيكتكيس نب رصن

 سرادلاو » : (ةيداع ةعبط هططخ نم عيارلاءزجلا ف)ىزي ءرفلاىف تأرقدقو

 اعإو نيسساتلا الو ةباحصلا نمز ىف فرعت نكت ملو مالسإلا ف ثدح ام
 نب هنأ هنع ظفح نم لوأو « ةرجحلا ىس نم ةئايعرألا دعب اهلمع ثدح

 اهب ىو « ةيقهببلا ةسردلا اهب تينبق روباسين لعأ مالسإلا ىف ةسردم

 ًاضيأ اهب ىبو « ةيديعسلا ةسردلا ًاضيأ اهب ىبو « ةسردم نيكنكيس نبا
 لوأ اهنأل دادغب ةيماظنلا ةسردملا يدفلا ىف ب ام رهشأو م ةعبار ةسردم

 ... كللا ماظن ريزولا ىلإ ةبونم ىهو ملاعم ءاهقغلل اهي ررق ةسردم
 ةدمقلا ىذ ىف تغرفو ةئايبرأو نيو عبس ةنس ىف اهئاي ىف عرشو
 ىزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا اهبف سردو « ةئايبرأو نيسخو مست ةنس
 ىضر ىفاشلا مامإلا بهذم ىلع هقفلا ىف هيبنتلا باتك بحاص ىدايزوريفلا
 ناسارخو قارعلا دالب ىف دئتيح نم هب سانلا ىدتقاف < همحرو هنع هللا

 ( برعلا ) « ركب رايدو ةريزجلا دالب ىفو رهنلا ءاروامو

 دب ىلقصلا بتاكلا ىهوج هأتنأ دق ىعزألا ىنأ هفرعأ ىذلا )١(
 م 505١" ةنس نانضمر ىف ةرعافلا ءانب مث ذإ ء رصل نييمطاقلا حتف نم ماع

 قفاوي وهو ) هتاذ ماعلا نم هسفن رهستلا ىف ةالصلل رحزألا عماجلا حتفو

 فورظ ىف ةيعماجلا هتفص تأ ام ناعرسو ( م 977 ةنس هيلوب  هينوب
 ذاتسألا ظحال دقو « تلئأتو كلذ دعب ترفتسا نأ ثبلت لو ةيضرع
 ل هللاب زيزعلا مايأ ناكىذلا - ساكن با ةمالعلاريزولا نأ نانع هللا دبع دمت
 نيب نم رك ذو « رهزألا ىلع ةيملعلا ةفصلا هذه غابسإ ىف ريبك رثأ هل ناك
 تح ذنم رهزألاب ءارقإلاو سيردنلا ىلون نم ةمدقم ىف اوناكن يذلا ةدتاسألا
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 ركذ ىأيس اك مالسإلا مايق لبق ملعلاب ترهتشا ندم ىف تماق ام
 دعب كلذ

 اهدهعمب ابروأ ىف رشاعلا نرقلا ىف «"”ونرلاس » تفرع دقو

 ةيقيرغإلا بطلا ةسردمل ًارثأ ةسردلا هذه تناكولو . ىطلا

 نم ًاءزج ايلاطيإ بونج رابتعا ىلإ كلذ مجرم ناكل ةميدقلا
 ددع ناكو . رشع ىداحلا نرقلا ىتح ةيطنزويلا ةيروطاربمالا

 ىلع « ىدئامرونلاحتفلا دعب ىتح ةينانويلا نوملكتيهناكسم نم ريبك
 ةيبرعلا مولعلا اوطاحأ دق نييلقصلا نييدنامرونلا نيريغلا نأ

 نامعنلا نب ىلع نسحلا وبأ ىضافلا ناكو « رصم ةايضق ناهنلا ىب هتاثنإ تح

 أرقو عدو ةنس رفص ىف هتافلح لوأ دقع دقو « رهزألاب سرد نم لوأ

 رعزألا خيران ىف رهوجلا زنك ىف ءاجو . تيبلا لآ هقف ىف هيأ رصتخم اهنف
 ام ةنس ىف نأو « زعملا نبا هتلاب زيزعلاوه مولع سردلا ماقأ نم لوأ نأ
 ةلص ىف رازن روصنم ابأ هللا زيزعلا ةفيلخلا بوقس جرفلا وبأ ريزولا لأس

 ًانكسم محل ىنبو « مهنم دحاو لكق كي ام محل قلطأف ءاهققلا نم ةعاجل قزر
 مهتدع ناكو ماع لك ىف تالصب هلام نم ريزولا مدمأو دحسلملا راوح ىلإ

 معلا ةءارفل نوردصتملا بتر ؟4 ةنس ىف نأو « ًاببقق نيئالثو ةسخ

 ةرهاقلا ف تأشن دق تامماجلا نأ ىلع سني مويج ذاتسألا نكلو . رهزألاب
 ىدنمروتلا حتفلا ىلق ىأ 4هال ةنس تأعن ىلا ةيماظنلا ةسردملا دعب

 دلل ! امان لل مادسلاو ما ( 112511885 سجنتسع ةعقوم ٠١1

 ةأشن لبق رهزألا ىف تاعماجلا تفرع دق ةرهافلا تأب لوقلا رربي هركذ

 (برعملاز نامزلا نم نرق نم برقي امب ةيماظلا ةسردملا
 ؟؟ةعطلقلا و 1طع انما ع وأألع5 01 ظانعمم»ع ز82 رظنا )١(

 اع 111001 قةععور 1, كل. 3, ةقل (نهصطعق لمع 61
 11150, كك ص. 0
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 هعم انعسير ال الماش ذخأ ةيمالسإلا تاداعلاب اوذخأو « مهتياعرب

 ةسردملا هذه ىف كش ريغ نم رثأ دق ىل رعلا بطلا نأب لوقلا الإ

 ىف ببسلا نكي مل نإ « ناب اهافغو « هل اهاقس ايوق أ
 ©![هناردج نيب هسيردتو اهب بطلا دوجو

 دق نيريثكلا نيملسلا ناكسلا نإف ءىش نم نكي امهعو
 هبرعلا ءابطأ هبتك ام ىلع اوفقو « نوملسم ءابطأ مهجالعب ماق
 ةعدقلا رداصملا كلذب دهشت اك

 :بسف بطلا ةسردم تناك اهإ و ةماج ئلاس نكت !و
 نرقلا نابإ رهظ دق ابروأ ىف ةيحيسلا تاعماجلا مدقأ نأ قملا ىفو

 ةنيدم اي روأ ىف ةيبرع ةعماج لوأ تناكو . داليلا دعب رشع ىناثلا

 نيذلا مث نوماسلا نكي مل نإو  ةيمالسإلا مولعال اهدوجو
 وسنوفلأ نأ كلذ . ًاريثك اهتأشن ترخأت دقو . اهسيسأتب اوماق

 دعاس دق قل هدعم اطع اللوم ( ١ ؟مؤ - 169١ ميكملا

 - هرصعيف لمعلا مالعأ دحأ ناكو - ىطوقرلا ركب وبأ هما ًالجر

 نيذلا هاياطر (تانأااةذ113ع 1ع 808 (1!) نودوأ مويح تح )010(

 هبرعلا دوت هفاخ ىكلق دقو . هللا اودبعي نأ ىلع نيماسملا نم مهملغأ ناك

 ليق دقو . ةيموكحلا مهترادإ ةقيرطو مثروصق شوفتو مهطالب سوفطو
 باتك رظنا . روصفلا ميرح ىلإ دتما دق ديلقلا اذه نإ كلذك
 ةعبط ىسردالل 10عوهتوانمد لع !افلءوسع ءك لع 1” ذمدعمع

 ١ س ةمدقملا لع (00©]ع و 0027



 يت اندتس

 .نييحيسفلل اهروص ىتش ىف مولعلا سيردتب اهفف مق ةسردم هل ىنبف
 نيملسلاو دوهلاو

 .ىه ًاناكم اهعضرأو ا[, 3 ةيمالسإلا تاعماجلا للعأ نكلو
 نيتئامو نيثالثو عبرأ ةنس دادغبب ثتسسأ دقو « ةيرصنتسلا

 نم مالسإلاىف اهقبس ام لك تقاف » اهنإ ليقو . داليملا دعب فلأو
 .عاسناو اهثاثأ رخافو اهفراخز ةهمأو جراخلا اهرهظم ىف علا رود

 ةلقتسم سرادم عب رأ ع تناكو . اهفاقوأ ةرفوو « اهناينب
 .. ةعبرألا بهاذملا نم بهذم سي ردتب اهنم لك موقت ؛ ةعيرشلل

 «( ًابقق ) ًالاط نيعبسو ةسمخم هيلإ دهعي ذاتسأ اهرمأ ىلوتيو
 ةذئاسألا ىضاقتيو « ًارجأ كلذ ىلع اولأسي نأ نود هد معلا مهنقلي

 .بهذلا نم ًارانيد بلاط لك ىضاقتي اك ايرهش دره ةمبرألا

 دمع ىنغ خبطم -- اذه ىلإ - ةسردمل ناكو « رهش لك

 نبا لوقيو .٠ مو زبخ نم ةيموب تايارجي بالطلاو ةذئاسألا
 ةردانلا بتكلاب ةرماع ةمتكم اهف ناك ةبرصنتسملا نإ تارفلا

 رسيتيو اهيلإ ةبلطلا عوجر لهسي ثيحب تبتر دق مولعلا ىتش ىف
 ةبتكلا ةرادإ تناكو « اهخسن ىف نيبغارلل تاطوطخلا خسن

 ممدوزتو ؛ مالقأو قرو نم هيلإ نوجاتحي ام بالطلا ىلع عزو

 .ناك اك « نوتيزلا تيز نم اهتءاضولل مزاي امو جراسملاب اذه قوف
 طئاح ةعاسو  برشلا هايم ديربتب ةصاخ جيراهص ةبتكلاب



 سوو حب

 عاونأ نم ًاعون تناك اهنأ ىف كش الو «ريبكلا لخدلا وهب ىف

 نمزلا باسحو ةالصلا تيقاوم ةفرعم اهب ديرأ ةيئاملا تاعاسلا

 ناتسرامي و بالطلل مامح دهمملا لخاد ىف ناك اك ًاراهنو اليل

 ىضرلل فصيل حابص لك رضحي نأ هيلع ناك بيبط هل نيع
 دق ةريبك نزاخم ةسراملا تعض اك « ءاود نم مهلاح هبلطتت اما

 90 6 ءاودلاو بارشلاو ماعطلا عاونأ فلتخمب تدوز.

 فتررقلا لهتسم ىف تُئدنأ ةعماج ىف رفوت دق اذه لكو
 !.. رشع كثلاثلا

 ةضماغل رشع ىداحلا نرقلا ىف ةبركّقلاتاكرحلا ةأشن نإو

 اذبب ةنهارلا انتقرعم صفتو . ضومغلا لك كش ريغ نم

 ءاملع هب ماق ىذلا لطم رودلا ىلإ ةراشإلا رثؤن انلمجي ع وضوملا

 ىف طروتتف صافن نأ نود سانلا فيقثت ىف نيماسلا سلدنألا

 تاعماجلا ىف رشامم ا نم ىيميلعتلا مهجهبنل ناك اهريدقت

 ًادهع ثدحأ ةريخألا هذه نأ ىف كش الو . ايروأ ىف ةيحيسلا

 ىطسولا نورقلا ىف ءاهلعلا ةدابش نإ و . ةيقرشلا تاعماجلا نم

 دق ةيمالسإلا مولعلا نأب لئاقلا ىأرلا ةح ىلع دهاش لدعأل
 درو دقو . مهتاسارد ىف مهتدافأ ىتلا داولا نم ريثكب مهتدمأ

 ظدعطلد1 ليصمع اطغع ةططقعكتل (هلاتمطقأك رظنا )١(

 0. 1 5انقمعع, 0710150, 1900 اهدعامو ؟٠51 ةحفص



 همم ا سس

 ليئارسإ ىنب ثارت باتك ىف ءاشلعلا ءالؤه نم ريثكر كذ
 باتكلا اذه لوصف نم ريثك قو 1ع [ ععدعر 05 15ةعأ

 ©0 )هده ه5 ىرويسلاس نوج نإف . 'ىراقلا ىدي نيب ىذلا

 اولصتا نمو نايسألا برعال همدق امي هءارق رك ذي 5تاةةطانإت

 وحن ) نوكيي رجور بتك دقو . ىمالسإلا قرشلاو ةيقيرفأب
 .. ةفسلفلا » : لوقي ةينيتاللاب همهعع ظدعمم ( 1؟9؟- ١١6

 عيطتسي ال رابتعالا اذه ىلع ىنيتاللاف . ةيبرعلا نم ةدمتسم

 ىتلا ةغللا فرع اذإ الإ ةفسلفلاو ةسدقلا بتكلا مهفي نأ

 ططئامومماطتم ةط... ةعدطاأوءم لعلسءاه ءىاب 2( 6 اهنع تلقت

 10عم نانأاان5 اجداتناتك كهصآءاتاتقتت 52226 5عكتمأنت 2ع ءأ
 ماتت]هدمماطتقع مماعمأغا نأ 0مم21عأ 111ل11ععاعب 151 151أ-

 ]1 عدأ 11 عاتقك 3 نان 6ال5 كاناتأ 2251

 اذه نودي وي صوصخلاا ىلع برعلا ىنلؤم نأي انني وهو
 انوثدحم م ىلوألا تورقلا ىف نييحيسملا ةلاحرلا نكلو « ىأرلا

 ىلإ ممرافسأ دعب مهععم هوا امم ءىش نع اا لما ءوسل

 . اهيف ممريثأتل ةضرعم وأ نيملسملا ك1 ةعضاخ تناك ىتلا دالبلا

 نينرقلا لالخ نيملسملا نيب سردت تناك ىتلا داوللا ةئراقم نإو

 ةبلطلا مانعا مضوم تناك امم اهتهيبشب «رشع ىداحلاو رشاملا

 تنميلك ذاتسألل نيدمل ىلإو 210[8عاءانؤر 1ا/. 6, رظنا )١(
 ردصللا اذهي 1613611 (ن. ]. ال656 بو ح . ث



 ل ممم

 ىلع لدت دق « رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نينرقلا ىف نييحيسلل
 ناك ام قئئوأ ةييرغلاو ةيقرشلا تامماجلا نيب لاصتالا نأ
 كلذ ةحصب عطقي مزاج ليلد انيديأ لوانتم ىف نكي نإو « نظي

 هذيملتو ذاتسألا نيب ةقالعلاو ةمظنما ةساردلا ةعيبط نإ لجأ

 تاجردلا حنمو ماظنلا رارقإو ةيلالا تابملاو ةساردلا موسرو
 ةيعماجلا ةايخلا ىف طاشنلا جام ىتشو « سيردتلل تازاجإلاو

 ةعماجلا تناك أ ءاوس ريك دح ىلإ ةهباشتم كش ريغ نم تناك
 ةيحيسملا تاعماجلا نأب مزجلا نأ ىف . دروفسك أ ىف مأ دادغب ىف

 « ساسألا ىهاو ًايأر ريتعي ةيمالسإلا تاعماجلا طع ىلع تسسأ دق
 كلذ تبثب ًامطاق ًاناهرب كلمت ال انمدام

 : نيماعلا ف تاعماخلا ةمظنأ نيب ةريثك هبش هوجو ةمثو

 زاجإ ةيلطلا دحأ سلا ذاتسألا منع ناك. ىحيسملاو ىنالسإلا
 ذاتسألا مساب نيعم عجرم ةءارقل وأ « سيردتلل ( ًاسناسيل )وأ
 اهحنعب ناك ىتلا ةزاجإلا هذه نأ ىف كش ال ذإ . هنم ليوختب و

 ةداعلا ترج ىتلا « سناسيللا » هبشت تناك نوملسلا ةذتاسألا

 مدقأ ىهو « علا سناسيل 2 اهعمسا ناكو ىطسولا روصعلا ىف اهحنمب
 17 ةيعماجلا ةيملعلا تاجردلا روص

 ةدحاو تسيل ةزاجإلا حنمت تناك تلا تائيلل نأ ظحالن اننأ ىلع )١(

 نيلاحلا ىف



 ىف بغرب نم لك ىلع بجوب ناك ىذلا أدبملا نأ ىلع

 0 م

 نع :ةيمالسإلا تاعماجلا دف نمزلا ف ةددعب ةقباس ىلإ جاتحمال

 ةيحيسملا تاعماخلا

 - نيماعلا ق تاعماجلا ظن نهب ىحطسلا هباشنلا هوجو نمو

 اهتايح لاوط تايلاج ىف ظننت بناجألا نم فئاوط دوجو
 نيقلتب ىمقَت ىتلا ةعيدقلا ةيب روألا ةقيرطلا مادختساو « ةيساردلا

 رجأ ريغ نم معلا
 نم املا رك ةرورضب ميركلا فارتعالا اذه ىرنل انإو

 ىربكلا ةبرهزألا ةعماجلا ىف اذه انموب ىلإ ًاعاق لازم ال رجأ ريغ

 نومظتني وىالسإللا ملاعلا عاقب ىتشنم ةبلطلا دفي ثيح « ةرهاقلاب
 ةيريملا تاعربتلا نم تابه مهيلع ع زوتو ةلصفنم ةقورأ ىف

 ثار ايناك رونو "1" ةك احلا ةئيملا مهل اسدقت تاناعإو

 ريدملا اهحتنم ىلا ةزاجإلا نم الك نإ عدمطمدلا لادشار لوق (؟0)

 6 بلاطلا اهقلي ىلا تارضاحلاو 6 باتك وأ عوضوم ةءارقل 19عام[

 هعسو ىف ناك نونافلا بلاط نأو . 8361210 « ملاع » بقلي رفظلل هلعؤت
 نأو . عاتسالا ىن اهبضقي تاونتس عبرأ دعب دحاو ع ووضوم ىف رضاحم نأ
 ةغالا ىف ىهاظلا اعانعم هبشي « ةءارقو عاما : انظفل هلمحم ىذلا ىنفلا ىلا

 ام. تامماجلا نم ةعماجف هتيفرحي ةبلطلا ديفتي ال ىنمملا اذه نأو . ةيبرعلا
 سخخ دعب نيسردك ةبلطلا مادختسا اهيلع ىوطني ىلا ةلالدلا فرغ ال اننأ
 تح ةءارقلا : نيتيهائلانيتاهنأو « ملعلا ليصحمت قاهنوهقي تس وأ تاونس



 ع 7م سس

 ةقيرطلا ةسارفلاو ةراهلاو قذملا نم ريثك ىف ""”ليئارسإ ىنب
 سابتقا ىف مهدوهجي نيلقتسم نيتاللا نم ءاملع اهعبتي ناك ىتلا

 اهب ماق ىتلا دوهجال قباسلا نرقلا ىف اينايسأ نم ةيبرعلا مولعلا

 نويمسرلا نومجرتملا

 لصي مل نولوجتم ءاملع ايروأ ىف ةيب رعلا راكفألا عاذأ دقو
 ىتلا ذفانملاب مات لع ىلع انتأ غرو « مهتاباتك نم ءىث انيلإ

 « نيتاللا ىلإ دشر نباو ىلازغلاو انيس نبا بتك اهنم تالسن

 ىف اًمشن دق نيديلقت « سردتلاب مايقلا ى ةللطلا مادختساو 7 عامسالاو تح

 ىلرعلصأب نهكفت نأ اننكمأ اذإ ةنظلالاجم ودعنل انإو « ةيئاقلتةأهن تاعماجلا
 ىزيلجمإلا دروفسك 1 سوماق دته مل ىلا 03031356115 : ةضمانلا ةملكلل
 تناك ةعءاطلا ىف 8216105 ةلك نأ انل وديبو « ًايضع ًاريسفت اهريسغت ىلإ

 مغرو . ذاتسأ اهريدي ةسردم ىف سيردنلاب هل حرصلا بلاطلا ىلع قلطت

 ةرابع نأف ىبرع بتاك ىأ دنع حيحصلا ريسنلا ىلع روشلا ىلإ قفوأ مل ىنأ
 تفدار اعبر - رغلا نم ليوختب ميلعتلا قح ىأ « ةءاورلا قحب »

 كلذ عمو . قطنلا ف - حماتلا عم - اهتهباشو « ايرولاكبلا » ةظفل
 ( 112121610 أ 103517165[[ةءرظنا ) ةملكلا هذحللاستسا مدقأنإ لاقيف

 ةملكلا نإ لوقت نأ اننكمأل اذه حص ولو . دئنالور ةينغأ ىف درو دق
 دنالور ناف ) ع 821عاع# ( ةعدفلا ةيسنرفلاب ) تراص دق صألاةيبرعلا
 نم هتدوع ءانثأ ساربلا لابح ق تامو ناملرش ناسرف دحأ وه اذه
 اهراعتسا دق ةينغألا عضاو نوكي نأ دعبي سيلف اينايسأ ىف نيلاسلا لانق

 ةزاجإ لمحي نم ىلع قلطت ةلك ةيبرملا ف سيلو ( برعلا : نيماملا نم
 ململا لهأ اهلغشي ىلا ةفيظولا ىلع قاطي ام اهيف ناك نإو ةيماع

 )١( ايثورودو (01135165 لراش هتك ىذلا لاقملا رظنا 1001011168
 اهدس امو ؟١ © ص ج5



 ل سول

 .برست ىلع كلا ىف ليلدلا هزوعي ىذلا نهكتلا الإ كلم ال اناف

 .تقبس روصع ىف ًاقيقد ًابرست برغلا ىلإ ةيمالسإلا راكفألا
 ركذلا ةفلاسلا تافلؤلا لوصو

 ©هةسنمنع سّقل اريد نج كينمود مجار تدبم دقو

 فرعتي نأ ىحيسلا برغال ايفوحيس قوديشرأ نر 15ةلدنك

 ىنارافلاو انيس نبا دي ىلع «رشعىناثلانرقلا لهتسم ىف وطسرأ ىلع
 ىلع اهتلج ىف دمتعت سُقل ازيدنج فراعم ةرئاد تناكو . ىلازغلاو
 درا عساو ًاداّتعا برعلا بتك نم ةدمتسملا تامواعملا

 وطسوأل هتفرعب برعلل نيدم برغلا نأب لوقلا نأ ىلع
 .لهأ نء ًادحأ نأب لوقت نأ انعسو ىفو . ليلدلا هزوعي نهكت .

 نرمز ءاج ىتح ًاقوسليف ناكوطسرأ نأ هل رطخي مل برغلا
 80عاطتال5 6 سويئيب » نإ 6 نكي » انل لوشو « شل ازيدنج

 هتجرت نأ قللا قو . وطسرأب برغلا فرع نم لوأ ناك

 .ةرابعلا باتكو « 0د:ءعه:فء5 ( تالوقملا ىأ ) سايروغيطاقل

 تناك« قطنملا ىف هتاقيلعتو وه هثاحأ و 6ع ]ماعم عاما وع

 هجو ىلع 1١6١ ةنس ىتح وطسرأ لع نم ايروأ غلب ام لك
 بي رقتلا

 ط6 آعهعقعإل 01 ليئارسإ ىب ثارت باتكص كلذك رظنا )١(

 ؟هم5-؟هوع تاحفنص [15:2عأ
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 ةفرعم نوطالفأ نع فرعي مل برغلا نأ ف كش نم سيلو

 ةينوطالفألل حيتأ نإو « وطسرأ نع هفرع ام رثك أ ةرشاب
 ىلإ تاصو دقو « ايوق ًاجامدنا ىحيسلا ركقلا ىف جمدنت نأ

 ةمجرت مدقأ فلأو نيتئام ةنس ىلاوح ةطنزوب ىرم سيراب

 ةجرت تناك نإو - 7 ة[ءدمطربو:هو ايقي زيفاتيملا باتكل

 ةصقان ىرخأ ةمطق لئالق تاونسب كلذ دعب اهتبقعأ مث ةصقاغ
 ىديأ تدك ةلماكلا اهتجرت عقت لو . ةيبرعلا نع ةلوقنم تناك

 فرع قيرغإلا نعو . فلأو نيتئامو نهتس ماع دعب أم ىلإ ءاملعلا

 هوفرع مث « هوفرعام لوأ سوخاموقينل قالخألا باتك برغلا
 ةيثانويلا نع الوقتم هلك مهيلإ لصو مث « دعب ايف برعلا نع
 ” باتك مهلإ لصوو . نيسحو نيتئامو فلأ ةنس وحن ًاسأر.

 ةينانويلا نع 96 قدنسه سفنلا باتكو « ططزتوذعو ةعيبطلا

 لصوام لوأ

 هللع ىف ًانيدم سيل برغلا نإ لوقن نأ اننكمي اذه ىلعو
 نيبي روألا ءاملعلا ةيانعنإ ثيح نم الإ برعلا ىلإ وطسرأ ةفسلفب
 . ىبرعلا ركفلا ىل- مهفرعت ىعألا لوأ اهراثأ دق وطسرأ بتكب

 ةسارد ىلإ اوقاسنا دق نيب روألا نأ ىف كلشن نأ ريسعلا نمو

 « تايهلإلا وأ ةعيبطلا دعي ام » ةيبرعلا بتكلا هيمستو وطسرأل (1)
 (برعلل )



 عواد

 ةساردل مهتسامح جاهأ دق ىبرعلا ركفلاب مهاصنا نأل وطسرأ
 اميرع لامفلا لوألا ريثأتلا نكي , مل اذإ هنأ قملا ىفو « ةفسلنلا

 ىلإ ةيوسنملا ملاعتلاب رططرأ مسا طالتخا رسفن نأانل فيكف

 ةينانويلا فرعي ال هسفن دشر نبا ناك ؟ الاوط الايجأ دشر نبا

 تاغلتت دقو . فاسلا اهم ماق ىتلا تاجرتلا ىلع داّتعالاب ًاينتكم

 ىحيبسملا ركفلا ىف اهظع ًالوبق دوهيلا دنع تيقل ىتلا هتقيرط

 ىرعيو ٠ ©”ةسينكلا يلع ددبي ًارطخ اهعم تراص ةجرد ىلإ

 وطسرأ نيب زييقلا لضف -- صخألا ىلع اموت سيدقلا ىلإ

 نع هلاقم ىف 22 06 الهال وك ىد اراك نورابلا لوقي )١(

 ناك دشر نبا حورشب باميإلا نإ » : ةيمالسإلا ف راعملا ةرئادب دشرنبا

 « « ةديقعلا ددهم ًارطخ هبهذمىف نوري اوناك نيذلا نيدلا لاجرنيب ىتح ًايظع
 توماللا ءاملع نإ « هتفلفو دشر نبا » هبات؟ ىف نوطتأ حرف لوقيو

 رئاسو دشر نبا حورش مهلإ اولفقت نيذلا هجو ىف اورا' دق ىراصملا نم
 تاوئس تس ىف عبارلا ردتكسا ابابلا نم اوردصتساو برعلا ةفسالف

 دروأ دقو . اه نياغتشلاو ا م رحتب ةلمأ نيعبرأ عبس و أ

 مرح ١١75 ةنس دقعنلا نوهاللا سيرابر عم اهي ررب ىلا 'ىدابلا ضعب
 عمجملا نإ » : لاقق دشر نبا ةنساف عم ةقفتم اهلك ىعو -- ةيبرملا ةفسلفلا
 ملاملا نأو - سانلا لك ىف دحاو ىناسنإلا لقعلا نأ دقتي نم لك مرحب.

 ىلا سفنلا نأو - هنم رسبلا دلو لوأ ناسنإ طق دجوي ال هنأو - ىلزأل
 ىلا تايئزجلا ليال هللا تأو -- دسجلا ءانقي ىنفت ناسنالل ةروص ىح

  اهريدت الو نإسنإلا لاعفأ ىف رثؤتال ةيحلإلا ةيانعلا نأو  ملاعلا ىف ثدحم

 « ًايقاب ًادلاخ ءانفلاو توملل ىلياقلا ءىفلا لي نأ عيطتسي ال هللا نأو

 (برعلا )
 (مالسالا -١ج )1١ 



 بحي 8 عال دست

 ىبرعلا قيلعتلا اذه هب لوانت امو هلازآ ىلع قيلعتلا نيبو

 دف نم

 ردقب اهروطتو تايهلإلاو ةيب رعلا ةفسلفلا ةأشن انينمت تسيلو
 اش نأ نم انل دب ال نكلو « ىبرغلا ركَشلا ىف اهريثأت انينعي ام

 ى برعلا ناكم مهن تأ اندرأ اذإ هتأشنو بهذملاب زاجيإ ىف
 ةفسلفلا لقت خيرات

 نكي مل نإ انيلع رهسعلا نم نأ اذهك ضرع ىف ظحالي دقو
 ةحح كانهو - تايهلإلاو ةفسلفلا نيب لصفن نأ ليحتسملا نم

 ىمسي هسفن وطسرأ نأ كلذ . ادحاو اعوضوم اهرايتعا رربت ةيوق

 « تايهلإلا » و « ىلوألا ةنسافلا » ايقي زيفاتيملا نآلا هيلع قلطيأم

 تأشن امنإو ةينيدلا رئاودلا ف قيرغإلا دنع ةينادحولا أشنت لو

 لصأ ةشقانم ىف نئيبلا اهرطخ ةقيقحلا هذحلو « ةيفسلفلارئاودلا ىف

 ىاالسإلا ملاعلاى أ دقو « مالسإلاىف اهروطتو نيتئلاسلا نيتساردلا

 روهظب تأدب ىتلا روصعلا ىف ررقت امب فرتعي نأ هعوجم ىف

 مع - ىلوألا نأ رابتعاب تايهلإلاو ةفسلفلا نيب زييملا نم ةيحيسملا

 ةيناثلا ىعدت اميب ىرشدلا لقفلاب هقيقحم نكع امي ميت ام لوأ

 230 حولا قيرطب الإ كردت ال ىتلا ةدلاخلا ءايشألا قئاقح لمت

 هتمدقم ىف تايملإلا لع ىلع هدقع ىذلا لصفلا ىف نودلخ نبا لوقي (1)
 س ٍتايناممجلل ةماعلا رومألا ىف الوأف « قلطلا دوجوأ! ىف رظني ملع » هنإ
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 توكس زئادو ىنيوك ألا امون سيدقلا نم لك قرف دقو

 لوصي, ىذلا هناديم امهنم لكل المجو تايهلإلاو ةقسلفلا نيب

 قئاقحلا ةفرعم ةقفوم ةليسو ىجولاو لقعلا نم الك اريتعاو « هيف

 ماودلا ىلع عامجإللا دقعني مل نإ و « برعلا نم فلسلا اهريتعا اك

 نيدلاب فشكتت ىتلاو « ةعيبطلا ءارو امب لصتت ىتلا لئاسملا ىف

 20وععع 8وعما 6« نوكيي رجور » نابأ دقو « ولا قي رط نع

 ىلإ راشأو . ةلأسملا هذه لايح هفقوم ةفسلفلا ةساردل هضرع ىف

 : لاقو . هاجنالا اذه ذختي نأ ىلع هتلمح.ىتلا ةيقرشلا رداصملا

 .. تايهلإلا نم ءزج ةفسالفلا دنع ( ةعيبطلا ءاروام ) نإ

 ىعلإلا معلا مسا ًاعم ةيقلخلا ةفسلفلا ىلعو اهلع نوقلطي ذإ

 مامنه مادربو زك ةيعيبطلا تايهلإلا و 17 ةعتعمتتو طاف

 نم رشع ىداحلاو لوألا نيباتكلا ءرم كاذ حضتي اك

 تايهلإ ن٠ رشاعلاو عساتلا نيباتكلا نمو وطسرأ ةيقي زيفاتيم

 *  هّللاب قامتت ةريثك لئاسم ةعيبطلا ءاروام لع لوانتيو . انيس نبا

 ناكمإلاو بوحولاو « ةرثكلاو ةدحولاو » تايهأملا نم تاناحورلاو -

 رودص ةيغيك ىف مث تايناحور اهتاذ تادوجوملا ءىدابمفرظني مث كلذ ريغو

 ماجألا ةقرافم دعب سفالا لاوحأ ىف مث « اهبتاعو اهنع تادوجوملا

 نودلخ نبا ةقرفتيف 98 ةحفص نم )١( شماه أرقاو « !دبملا ىلإ اهدوعو
 (برعلا ) تايحلإلا لعو ماكلا ملع ني

 )١( تايملإلا لع د ىمسدت ايقزيفاتيملا ف انيس نبا ةلاسر «



 سل «عغعال

 ةيامن » نإ مث « '” ةيملإلا رومألا نم كلذ ىلإ امو ةكئالملاو

 229 « تاقولخلا قيرط نع قلاخلاب للا ىف ةيرظنلا ةفسلفلا

 8 0 ىدؤت امتاذ ىف ةنسلفلا نأ ًامئاد ركذيل حيسملا

 ©« ًابابضو ًامالظ اهتاذ ىف نوكت نأ ديالف اذه ىلعو
 انيس نباف « فالتخالا اذه لثم ىلع برعلا ءامع ناك دقو

 ثيح نم دوجولا وه حيحصلا ايقيزيفاتيما ع وضوم نأ دكؤي

 ىلع اداتعا رثك أ هنأ,عزي ىذلا دشر نا نأ نيحىف ؛ دوجو وه

 لوقتلاو هللا وه حيحصلا اهعوضوم نأب دك ب وطسرأ

 ةعيبطلا دعب ام عوضوم ىلع ىهاظ فالخ ةمثف اذه ىلعو

 نع رثك أ نيتالل نيفورعملا نييب رملا نيفوسليفلا نيب تايهلإلاو

 عاضخإ ةرورمقب دشرنبا ىدان دقو - برعلا ةفسالق نم اهريغ

 ىجولا اهم لزت ىتلا نيدلا دئاقع الخ لقملا كل ءىش لك

 انيأر نيدسلا نيب ةيفسافلا تاساردلا ةأشن ىلإ اندع اذاف

 ممم تشلتلا نيذلا برعلا نأ نافلا ىلإ وعد ام كانه سيل نأ

 ل مويلا برع نع نوثلتخي ةرفاظلا لوألا ءافلحلا شويج

 ارفع لفعأ نافلا باغأ ىف صلخلا ودبلا ةيسن تناك نإو . اني

 ©ماند اةادزاندر 8طناوع. كاثلا لصفلا )1١(
 كلاثلا لصفلا ردصملا سفن (؟)

 نورسمعلا لصفلا ردصملا سفت ()



 دل 8#مه0-

 ةفسالفلا دنع ضيرعلا لمألا ىلع ثعبي نأ هنأش نم سيل

 نم عرف ىأ ةسارد ىف ةذل ودبلا ءالؤه رعشتس ملذإ . نيثدحلا

 مهرايد جراخ نم مهني نأ نم لبر كانه نكي ملو ٠ ملا عرورف
 رفوت دقو . اهل ةمزاللا داولا تالذك لب « ةساردلا ىلع ثعابلا

 حبصأ نيح نياوألا نيابجلا وأ لوألا ليجلا ضارقنا دعب ثعابلا
 ةينيد ةعائك دوجولا ىف اهقح رربت نأ ةحافلا ةقبطلا ىلع اماز

 اهسفنب ةعاق

 نيلخفتحم مهشويجب نوكح ةازغلا هيف ناك ىذلا تقولا ىفو
 لقألا ىلع وأ - مهريغ نع مهزيمت ىتلا ةيودبلا تاداعلا لكب
 مهكل ةعضاخلا دالبلا ةجط فلاخت ةجهلب نيملكتم - اهبلغأب

 ةيروس ىف امسالو لقعلاب مهتدايس ريربت ىلإ ةجاحلاب اورعشب مل
 ةديدج ةفئاط برعلا نوريتعي نويحيسملا ناريجلا ناك نيح

 ةدبع ىلإ اضرلا نيعب نورظني برعلا ناك اهنب « ةيزا لويم تاذ
 ىثالتت تأدب قح نينس عضب ىفقنت دكت مل نكلو . ثولاثلا

 « ءارحصلا باحر ىف نوشيعي نيذلا نييماسلا تيب قورفلا
 شونج تراصو « ةيصخلا ىمارألا نونطوتسي نيذلا نييماسلاو

 مورلا شويج ىف اومدخ نيذلا برعلا نم ًافالآ مضت ءافلملا
 ردمو قارعلاو ماشلا ىف برعلا ناك دقو . حتلا ىلع اهوناعأو

 اوضق مهمأل « باحرتلاو ةوانحلاب لاوحألا بلغأ ىف نولبقتسي



 دلل عل

 « بهنو بلس نم ةيروطاربمإلا لامع هب موقي ناك ام ىلع
 نم ةماعلا ةسينكلا 'ىدابم تطخم ىتلا سئانكلا اوذقنأو

 اوناكف «ةب زكرملا ةموكملا اهم هلزنت تناك ىذلا ضيغبلا طغضلا

 اهاهأ فطاوعو دالبلا روعشب بناجألا نم مهريغ نم فرعأ كلذب

 « ضومغ هب وشي ال ًاضاو هتايح لهتسم ىف مالسإلا ناكو
 بجو ام دحاو هلإب ناميإلا ىلع ةمئاقلا ةطيسبلا هتديقع ىف نكي ملو
 مالسإلا توص نأ قملا ىفو « ةيحيسلا ةديقملا عم ضراعتلا

 تدتشا نيح الإ هسفن نع اهب ربعي ىتلا غيصلا سمتلي ملو عغتري مل
 ةيحيسلا نيب و هنيب فالخلاو ضقانتلا هجوأ

 ىذمب مالسإلا ىف ًاجاوفأ نويحيسللو دوهلا لخد دقو

 ريغ نيدحوملا نم ىبي تناك ىتلا ةيزجلا نم نيب راه نمزلا
 جاوفألا هذه تلمح دقو # ؟2”باتكلا لهأ ىأ  نيملسملا

 تائيهلا تعزفف « ةيسرافلاو ةيطنزوبلا نيتي روطاربمالا ةفاّقث اهعم

 لدجلاب جابت تذخأو « ىدلا عساولا قاقشنالا اذهل ةيسنكلا

 عرداق هّللانأب لوقلاىتعمو « هللا ةيهام نع ةلئاستم مالسإلا دعاوق

 ( ىلاعت ) هلع ةقالع نع ةرسفتسمو « ءىش لكب ملاع «ءىش لك

 لبق ءىش لك باتكلا مأ ىف ردق دق هلا ناك اذإو . هتاذب

 ليئارسإ ىب ثارت باتك ىف دوهللا ريثأت نع ةنابإلا تفلسأ )١(
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 ب العال

 ةطبغ ىف نيدسملا ىلإ اهتماس ىتح ًالاوط ًالايجأ لئاسملا هذه لاثمأ

 ةموصألا ن . ًاريثك ايش تثدحأ كانهو 2 ةبرخسلا اهؤلم

 را تناكو « ةيحيسملا اهرايد ىف اهنأش ناك ٠ك قاقشلاو

 ضب ىف تانالخلا هذه دامحإ نم ةنيفلا دعب ةنيفلا ف نكفت

 0 هذه نكلو « عاقبلا

 لوأ ىف لواحلا هذه لاثمأ تناكو « ةداجلا ةركفللا تاقبطلا

 ةديدج راكفألاو ةغللا تناك ام « ةيفاش ريغ ةيداهتجا اهرمأ

 فرأ نوفرعي اونوكي مل مهنأ مهءاكح لهج نم غلب موق دنع
 ًادوجو ةعسلفلل

 نيملسلا نم هموصخ لمحي ىتشمدلا انحوي قيرطبلا ناكو
 نياسملا نأ ريغ ٠ وده ىف هل ييلعبلا ىلع مهعم لدجلا دنع

 نيملسملا نيب ةموصخلا هيف تدتشا دق رصع ىف قيرطبلا اذنه شاع )١(

 ”اهثالما - قارعلاو ماشلاك  ًادالب نوماسملا حبق دفق . ىراصتلاو

 ناك دقو « ناسللاب ةموصخلا تأدب فيسلاب برحلا تأده اماف ىراصتلا

 رصق ىف هوبأو وه لمجو هتينارصنب كسملا ديدش ايتارصن انحوي قيرطبلا
 هيف مفدي ىراصنلل اباتك قيرطبلا اذه فلأ دقو < ناورص نب كلملا دبع
 ىبرعلا كل لاق اذإ د : هيف ءاجام لاثمأ نم ناكف مهنيدل نيماسملا ةوعد
 ىمم مب حملا ةواارصتلا لأسيل مث « هللا ةلكدنإ هل لقف « « حملا ىف لوقتام

 رطضيس هناف « لسلا هيي تح ءىعي ملكتي نأ شفريلو ؟ نآرفلا ىف حيسلا

 كذب باجأ ناف « هنم حودو ميسم ىلإ اهافلأ هللا ةلك » : لوقي نأ ىلإ

 سس دريلق ةقولخم لاق ناف ؟ ةقواخم ريغ وأ ةقولفع هحورو هتلا ةلكل ه « هلأس اذ

 و



 سل «عرا

 راثئتسالا لك نيرثأتسم مهموصخ كرتب نيضار ًاريثك اوثبلي مل

 بوا أ جردت نودوعتي اوذخأف « قيرضإللا ىتطنلالدجلا بيلاسأب

 نيب روسلاو قيرغإلا تاباتك ىف ًافورعم ناك ىذلا ريكشتلا

 « ريسيلا رزنلا الإ ةعدقلا ةرتفلا هذه نع انيلإ لصي ملو

 ةيبرعلا ىلإ تاقن دق ةفسلفلا ىف ةفلتخم تافلؤم مضب نإ لاقيف

 لوالا نيدلا لاجر نم رظنلا لهأ نع ةروثأم لاوقأ ضعب نأو
 مطوقع ىف اهلعف لعفت تأدب ةيفسلفلا كوكشلا نأ ىلع لدت

 : ىسابعلا ةفيلملا فنك ىف الإ اهجوأ لبتو ةفسلفلا ىهدزت لو
 نإو 2( م ممسس مدع ىأ ءى مام زو ) ؟”نومألا

 محفيسف كلذ تلقناف -- حورالو ةلك هل نكت ملو ناك نذإ هللانأب هيلع كح

 ىحب وأ - وو نيباسملا رظن ىف قيدنز ىأرلا اذه ىري نم نأل ىبرعلا
 تناك نإو ًافوسلف ًايبط ناكو نومأللا ىلوم ناك - هيومسي 65 قشمدلا

 .ناكو وطسرأ بتك نم ًاريثك مجرت دقو « بطلا نم هيلع بلغأ ةفسلفلا
 قحفص نيمأ دحأ ليلجلا ذات سأالل أرقإ - هرصع ىف ةججرتلا لاطبأ دحأ
 نم 71495 207514 قحفصو « ةيناث ةعبط مالسإلا رخ نم ؟5؟ 4

 (برعلا ) ةيناث ةعبط ١ ج مالسإلا حض
 تاقبط ىف ةعبيصأ ىلأ نباو ءانكسملا رابخأ ىف ناكلخ نبا ىور )002(

 اهم ماق تلا ةيفسلفلاو ةيملعلا ةيهنلل ًاببس تسرهفلا ىف محلا نباو ءابطألا
 ىسرك ىلع الحر ناك مئانلا ىري اهف تيأر : لاق نومألا نإ اولاقف نومأللا

 ىل ليقت « هنع تلأسو هتمظاعتو هتييهنق هيف سلجأ ىذلا سلجلا ىف ًاسلاج
 لاقف ؟ نسحلا ام هتلأسف < ءىث نع هلأسأ تلق « سيلاطاطسرأ وه
 مث تلق « ةميرصلا هتتسحتسا ام لاق ؟ اذام مث تلقق < لوقعلا هتتسحتسا ام
 تح اذه ناكف « مث ال مث لاق ؟ اذام مث تلق « روهجلا هنسحتسا ام لاق ؟ اذام



 ب ”عوال

 انالخ نآرقلا « قاخي » لوقلا نرم ةفيللا اذه هيلإ بهذام

 اهلك ملاوملا ىلع قباس ميدق هنأ نوري نيذلا ةنسلا لهأ ةديق

 .نيملكتما ىأ  ةلزتساا راصنأ دشأ نم هنأب حييرصلا هفارتعاو

 ىغفيل هلك اذه نإ . ةيهلإلا تاذلاب صتخي ايف - ؟'”رارحألا
 توهاللاو ىتانويلاركفلا اوفلأ دق اوناك نيملسملا نأب لوقلا ىلإ انب

 ديعب نأمز ذنم ىحيسملا

 مالكلا اذهو - اهلقو بتكلا جارخإ ىف بابسألا دكوأ نم مانملا تح
 (؟15 6758 سقيناث ةعبط ١ ج) مالسإلا ىض ىفءاج دقو « ًالقع دود

 .ىلوت دق نومألا نأ نآلا اهنم انينعي رومأ ىلإ درت ةضهنلا هذه ثعاوب نأ
 كاذ ذإ رمحلا حور نأو ملعلا بح ىلع بشقف ةكماربلاو ديشرلا هتييرت

 ملعااب نومألا فغش دقو . هتساردب ىرغتو ملعلا بلط ىلع شحنت تناك
 دادغب جراتو ه7 ص ١ ج مالسالا ىض ًارقا ) تارظانم سلاجم هل ت تناكو

 ذاتسألا لوقي 0
 ًانايحأ دهطضي نومأملاك ةفيلخ ناك » : ةينارصتلاومالسإلا باتك ىف مامإلا
 اوضق نيذلا ةرهسلا بابرأ نم نيريثك خراتلا فرع دقو « ةغلفلا ءادعأ
 اهنم نأ مهنم انظ ةفسافلا نوداع اوناك مهنأل نينسلا وأ روهعلا هنجس ىف
 رويم قرسشتسلا ىأر ددصلا اذه ىف أرقاو « هدسغيف نيدلا ىلع ودعي ام

 .نومأملا اهماقأ ىلا شيتفتلا ةكحم ىف حافر ديرق روتكدلل نومألا رصع ىف
 ديدحلاب اليك لجني لبتحنإا هاساق ابق لمأتو « نآرفلا قلم لوقي ال نم

 ةكرحلا نومأملا ةرصن ىدمب دهشي بصعتلا اذه ناف  ةفيلحلا ركسعم ىلإ
 هتشبو . هرصع ىف ةكمحلا راد سنتالو . ةيملعلا ةضهنلل هتياثمو ةيركفلا

 ةيفلفو ةيبط نم ةينانولا بتكلا راضحإل ةيتيطنطسفقلا ىلإ
 < برعملا )

 ( برعلا ) 7174 ةحفص نم )١( شماه رظنا )١(



 د هوا

 اهف تطشنف دادنب ىف ءاملعا] ةسردم نومأملا أشنأ دقو

 ماقو . 20 ايظع ًاطاشن اهتمجرتو ةيقيرغإلا بتكلا ةسارد
 ٠و ) 6 ىدابعلاقاحسإ نب نينح 2 ىروطسنلا بيبطلا

  ةبب رعلا ىلإ بتكلا لقن نم ريك بيصنب هتبارق ونب و ( +
 ىف نيطسلفو ةيروسب فاط لب . بس دادغب ىف هلمع نكي ملو
 مددقلا ملاعلا هيلإ لصوام لك بيصيل ةب ردنكسإلا ىلإ هقيرط

 ةيقيرضإلاب الع دادزي ىكلو . بطلاب لع نم
 نم كلاثلا باتكلا نم نماثلا لصفلا ىف نومألا بحاص ىور )١(

 بهاذملا خيرات ىف هتارضاحم حتتفم ىف ) هنالتتس ذاتسألا نأ لوألا دلجلا

 ةثالث ىلإ سابع لآ دهع ىف ةججرتلا خيران مسق دق ( ةررصملا ةعماجلاب ةيفسلفلا
 ةيالو نم اهناثو < ديشرلا ةافو ىلإ روصنملا ةفالخ نم اهلوأ : راودأ
 مهنم نيجرتملا نم ةيناثلا ةقبطلا ىهو - ٠٠# ىلإ ١94 ةنس نومألل.

 حيسملا دبعو ىيلعلا اقول نب اطسقو رطم نب جاجحلاو قيرطبلا نب انحوي
 ىناصلا هرق نب تباثو قاحسإ هنباو قاحسإ نب نيتحو ىصخلا ةمعان نبا
 مجرت ام نأو - فنينح تخأ نبا مسعألا شيبح ديو نسحلا نب شيبحو
 نم ءىثو سيلاطاطسرأو سونيلاجو طارقبأ بتك بلغأ رصعلا اذه ىف

 ثلاثلا رودلا مث  ةروك ذملا بتكلا ىلع ريسافتلا نمو نوطالفأ بتك
 ( برعملا ) عيارلا نرفلا فصتنم ىلإ ه ٠ ٠* ةنس نم

 ةعبطلا ١ ج ) ةبيصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبط ىف هتججرت أرقا (؟)
 لإ ١84 ةحفص نم م ١8487 ه 1١1795 ةنس ةيبهولا ةعبطلاب ىلوألا»

 راد عبط ) ناكلخ نبال نايعألا تايفو نم لوألا ءزملا فو « 7٠١ ص
 رابخأ ىفو ع«( 75 4 388 سه 1١ه ةنس ةيرصلا ةيريمألا ةعابطلا
 ىلإ ١١17 ةحفص نم ١57 ةنس ةداعسلا ةعبطم عبط ) ىطفقلل ءانكملا»
 ( برعلا ) (1١1؟9؟ سن



 | #هوؤ

 ةيب رعلا ىلإ اهلقن ىتلا ةيضايرلاو ةيبطلا تالاقملا فالخ نيتُحلو
 «تايعيبطلاو» «21هعم:165 «تالوقملا» بتك ةمجرت ىف لضفلا

 وطسرأل ةةدهمد ةةم,دازه ريبكلا قالخألا لعو ططربوزءو

 هيمسو ) 1آه5 « نيناوقلا »و ؟ءمانطالع « ةيروهجلا مو

 « نوطالفأل 2615::7 6« سوايط ةرواحم » و ( سيماونلا برعلا

 لاوحألا عيبج ىف ةلماكب تكلا هذه مجرتت مل نإ و

 وه ا ةنسم ىفوتلا « قاحسإ » هنبا ناك امبرو

 ناكلخ نبال نايعألا تايفو نم لوألا ءزجلا ىف ءاج ك ) وه )١(
 فراعلا ةرئاد ىفو ةعبيصأ ىلأ نبال ءايطألا تاقط نم كلوألا ءزجلاو

 ىناثلا عيبر ىف دادغب فوت ىدابعلا قاحسإ نب نيتح نب .قاحسإ ( ةيمالسإلا
 (١511وأ 1٠١ ةنس ريفون ) نينئامو نيمستو مست ليقو « نيعستو نامت ةنس

 ىف هبيرعت نم دجو ىذلا نكلو » بطلا ملع ىف هرصع دحوأ ناك دقو

 بتكل هبيرعت نم دجوي امم رثك أ هريغو وطسرأ مالك ن م ةنكملا بتك
 مطقتا مث « هوبأ هءدخ نم ءاسؤرلاو ءافلخلا نم مدخ دق ناكو . بطلا
 ريزولا نأ تح هب صتخاو « هتلاب دضتعلا مامإلا ريزو هللا دبع نب مسقلا ىلإ
 نيبو « هريغ نع همتكي امب هيلإ ىضفيو هرارسأ ىلع هعلطي ناك روكذملا
 لوصأ مويج ذاتسألا هركذ ام فالخ ةيبرعلا ىلإ اهلقت ىتلا ةماحلا تافلؤملا
 ةناوطسالاو ةركلاو سوميلطيل ىطسحلا بادككو م سديلقال ةسدنهلا

 حرش مم نوطالفأل سطسفوسو سوالانل ةيركلا لاكشألاو سديعثرأل
 لدجلاو تالوقملا وطسرأ بتك نمو . 01110100016 رودويبلوأ
 بتكلا هذه ىأ قيقحتلا ىلع فرعت انسلو ... ملاعلاو ءامسلاو ةباطخلاو
 ذاتسألا لوقي اك ةرسثابم ةنانويلا نع لوقتملا اهمأو ةينايرسلا نع لقت دق
 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف 11 511465 رثوس

 نم نوطب ةدع مثو ةريحلا دابع ىلإ ةبسن ( ىدابعلا ) قاحسإ بقلو

 (برعملا) ىراصن اوناكو ةريحلا اولزن تش لئابق



 هم "منال دل

 ر/ةءاهمطزتونئ 6 ةعيبطلا ءاروام » . ةيبرعلا ىلإ لقن ىنلا

 <« دأسفلاو نوكلا »و 0ع 88188 © سفنلا » باتكو

 »ظ رابعلا 2 باتكو 2( 0ع عمق 2102 ءأ 1

 50 ىددو رفألا ردنكسإلا تاقيلعت عمم 11616 ال

 هيلإ نمو قايم لع» هأ قمطعع ل155

 « شيخ » هتخأ نبا هجرتام كلذ ىلإ تفضأ اذإو

 ملام هنم قبب مل تقولا كلذ ىف ًاقورعم ناك ىنذلا معلا نأ تنيدت

 ميدقلارسدعلا خي راتو اماردلاو رمشاا امأ « ليلقالإ ةيب رعلا ىلإ لقني

 اهتسارد ىف ةذل اورعشتسي مل برعلا نإف
 لالقتسالا ىرم ىبرعلا ركفلا ظح ناك نيملا اذه ىلإ

 ىطغتلا ءاكلا رابخأي ءاملعلا رابخإ ىف ءاجام وحت ىلع ) شاع (1)
 هفئاوطلا كولم مايأ ( ةعيبصأ ىلأ نبال ءاطألا تاقبط نم لوألا ءزجلاو
 تايغاشملا امهنيي تدتشاو هب عمتجاو سونيلاج رصاعو كلملا ردنكسإلا دعب

 لغبلا سأرب سونيااج بقثي ناك دفل تح تامداخلاو
 هل ناكو < ىعيبطلا ململا ىف ًاعراب ةكسحلا مولمل ًانقتم ًافوسلبف تاكو

 اهفاَح ىلا بتكلا رثك أ رسف دقو . هيف ةكحلا سيردت ىلوتي ماع سلج
 ءنبا ىور دقو -- اهب لاغتشالل ةديفم اهيف بوغ هريسافتو وطسرأ
 حرش نإ ) : لاق هنأ ىدع نب ىحي ايركز ىبأ نع ىطفقلاو ةعبيصأ ىلأ
 هللا دبع نب ميهاربإ ةكرت ىف هتيأر ناهربلا باتكلو هلك عامسال ردنكسإلا
 تيِصُق ًارانيد ني رسهعو رانيد ةثاع ىلع اضيع نيحرسفلا نإو ىنارصتلا لقاتلا
 بتك ةلج ىف نيحرلا اوعاب دق موقلا تيصأف تدع مث « ريناندلا ىف لاتحأل
 تناك بتكلا هذه نإ ليقو « رايد فالآ ةئالث ىناسارخ لحر ىلع
 هتاصخلمو هريسافت ىلع ىطفقلاو ةعبيصأ ىلأ نبا ىنأ دقو . كلا ىف لمحت
 (برعلا) ًاديزم تدرأ نإ اعدنع اهأرقاف



 دلل 8#“ سل

 تثللو“: « ةيبرعلا ةفسلفلا » سا ررييام ةمث نكي لو . ادج ًافيعض

 دب ىلع اهانع لمعت لاجرلا ءالؤه اهأشنأ ىتلا نيمجرتملا ةسردم

 طظح ىلع ديزي ال ركذاا لالقتسا نم مهظح ناك نيذلا ةبقاعيلا

 « اقول نب اطسق » ىعدي لجر اهبتك ةلاسر الخ ايف -- مهفالسأ

 انيح ديعب رثأ ةلاسرلا هذهل ناك دقو . حورلاو سفنلا نيب قرفلا ىف
 ةينيئاللا ىلإ دعب ايف تمجرلا

 هبجنأ فوسليف رخآو لوأ تافلؤم رصعلا اذه ىف ترهظو

 وهو . ىدنكلا قاحسإ نب بوقعي فسوب وبأ وهو . برعلا
 دلوو . ةريزجلا هبش ىبلونج نم تحزن ةرسأ نم ردحنا ىبلرع

 قبب ملو . دادغي و ةرصبلاب سردو م 40٠ ةنس ىلاوح ةفوكلاب
 اهن» اريك ًارطش نكلو . ةيلصألا هتغل ىف هتافلؤم نم ريثكلا

 فومرقلا راريج اهب ماق ىتلا ةينيتاللا هتجحرت ىف مويلا ىلإ ًايقاب لازبال
 هريغو 06310 05 2

 ىف هرأثا لصفلا اذه ىف لوانتت نأ اننأث نم سيلو

 ربك أو « تايئرلل لعو ةيبرعلا ءايميكلاو ميبنتلاو تايضايرلا

 التام لك ىف رثأ هل ناك باتك ةجرتب هذوفنو همسا لاصتا هراثا

 نكمت ىتح برغلاو قرشلا ىف تايهلإلاو ةغسلفلا جهانم نم كلذ
 ىِط ءاضقلا نه ةيبرعلا مجارملاب ائيعتسم ىنيوك الا اموت سيدقلا
 ةيب رعلا ىف لمح هنع ثدحتت ىذلا باتكلا اذه . هناطلس



 مس #988

 فوسايفلا سيلاطاطسرأ باتك نم لوألا لصنلا : ىنألا ناونعلا

 ىلع لوق وهو « «ايجولوثأ» « ايجولويت » ةينانويلاب ىمسيو
 هلقتو ىروصلا 20عمطزتم انو سون روقروق ريسفت 6 ةيبوبرلا 2

 دحأل هحاصأو ىمنلا ةمعان هللا دبع نب حيسملا دبع ةيب رعلا ىلإ
 « ىدنكحلا قاحسإ نب بوقعي فسوب وبأ هّللاب مصتعلا نبا

02 
 هلئأ همر

 وطسرأ ىلع الوحنم ناك ن إو باتكلا نأ اذه نم نيبتث
 ىلإ بوسنم ريسفت هنأ ىلع ءالج ىف لدي هيف دراولا مالكلا نإف

 «ايجولوثألا» نوكي نأ لمتحما نمو - 8ه,مادزتتزت سوب روفروف
 تاعزئلا مالسإلا ىف تافاغت نيح دعب ايف وطسرأ ىلإ بسن دق

 رك ذ الع نيحو . ايوق ًالفلغت ةثيدحلا ةينوطالفألل ةيفوصلا
 سيلو -- ململا درفلا فوسليقلا هنأ ىلع هناطلس داسو وطسرأ

 انو « ةماكلا ىناعم نه ىنعم ىأب ًاريسفت باتكلا اذه ربتعي

 ةعبارلا : تالاقملا نع ذوأم ةثيدحلا ةينوطالفألا ىف ةلاسر وه

 عممعمملع ه؛ نيطوافأ تاعوسات نم ةسداسلاو ةسماحلاو
10 

 دراوتت باتكلا اذه ىف ةدراولا سفنلا تايرظن تناك املو

 ةيبرملا ةفسافلا ىرجحم لك ىف ءاملعلا فالتخاب فلتخم تاليدعت عم

 )١( جزيل 15 101ء(عملءأ ةعبط ١441



 ل 788ه

 : زاجيإ ىف اهصخلن نأ ديفلا نم نوكي دف
 ,نم طبه « ناف الو مسجتم ريغ ضحم ىبقع ىهوج سفنلا

 لاع ىف ادبأ اعاد ىهوجلا اذه ميقيو « سحلا ملاع ىلإ لقملا ماع
 لقملا نم ةبترم ىندأ هنكلو ؛ ”"”هحربي نأ ميطتسي الو لقملا
 ًاَقوش سح هنإ ثيح نم تاوهشلا هسماخت ال ىذلا ضحلا

 .ثدحي عوزنلاو . هل رضحت ىتلا روصلا قيقحت ىلإ ( اعوزن )
 نوكتت قوشلا اذه نمو . سهلا ملا ىف هتيغر ىفوتسي ىتح مألا

 اقراغم موقي و ًانايحأ مسج ىف موقي لقع سفنلا نإق اذهو . سفنلا
 طسوتب سوسحلا ملاعلا ىف لقعلا رثؤيو . ىرخأ انايحأ مسجل

 تأطخأ دقق تاناويملا ةفاك دنع سفنلا امأ . "”سفنلا

 ةعبطلا - ه ص سيلاطاطسرأ ايجولوثا باتك ) ىبرعلا صنلا ىف )١(
 ىصيرتيد كيردرف قرستسلا ةلياقمو حيحصت ١ 48817 ة'س نيلرب ةنيدمب ىلوألا
 .هيف تباث ىلقعلا ملاعلا ىف نك اس ىهوجلا كلذف » : ( 12. 2. 01 اع ءأ
 ريغ هيلإ هكرحتي هل ناكم ال هنأل رخآ عضوم ىلإ كلسي الو هنع لوزيال مئاد
 (برعلا ) « هناكم ريغ رخآ ناكم ىلإ قاسني الو هناكم

 اميرو مسج ىف سفنلا تتاك اميرو » : 5 ص ىبرعلا صنلا ف ()
 رهظت نأ ىلإو كواسلا ىلإ تقاتشا امل اهنأ كلذو مسجلا نم ةجراخ تناك
 كلاثلا ملاعلا ىلإ مث ىناثلا ملاعلا ىلإ مث الوأ لوألا ملاعلا نم تكرحن اهليعافأ
 تلعق تناك نإو سفنلا نأ ريغ . تلعف ام تلمف هبو اهقرافي مل لقعلا ناف

 وهو فيرشلا ىلاعلا ىلقملا هناكم حربي مل لقعلا ناف لقعلاب اهنلسف تلمف ام
 ىذلا وهو « سفنلا طسوتب ةبيجعلا ةعركلا ةفيرتلا ليعافألا لعق ىذلا
 ءايشألا ريص نأب ءايشألانيز ىذلا وهو ء ىسحلا ملاعلا اذه ىف تاريخلا لمف
 سقنلا لمقت امإو سفنلا طسوتب ناك كلذ نأ الإ ًارئاد اهنمو ًامئاد اهنم
 (برصملا) 2« متاد هلمف ةمئاد ةينإ للا نأل هب اهليعافأ



 سل ها

 ةيناويحو ةيتابن : ةثالث ءازجأ اهلف ناسفإلا سفن امأو « "”اهليبس
 سنذنلا نأ ريغ هليلحتو هصاقتنا دنع » ندبلا قرافتو . ةقطانو

 تقراف اذإ ندبلا 00 وأب سنت لو سندتت مل ىتلا ةرهاطلا ةيقنلا

 امأو . ثبات مو ًاميرس ىهاوجلا كات ىلإ مجرتس اهنإف سحلا ماع
 ةدشل ةيئدب اهنأك تراصو هل تعضخو ندبلاب تاصتا دق ىتلا

 لصت مل ندبلا تقراف اذإ اهنإف هتاوهشو ندبلا تاذل ىف اهساهنا

 ©” ديدش بعتب الإ اهملاع ىلإ
 ىلقعلا ملاعلا ىلإ تعجر اذإ سفنلا نإ لاقف لئاس لأس نإف

 ناكللا كلذ ىف تراص اذإ سفنلا نإ انلق » : رك ذت ىذلا اف

 ليلدلاو , "74 ملاعلا تالذب قيلي ام لعفتو ىرتو لوقت امنِإ ىلقعلا

 كلس اق تاوبحلا رئاس سفن امأو » : 5 ص ىبرعلا صنلا ىف )١(
 فت الو توم ال اهنأ ريغ عابسلا ماسجأ ىف تراص اهنا أطخ اكولس اهنه
 نم وه امئاف سفنلا عاونأ نم رخآ عون ملاعلا اذه ىف قلأ نإو « ًارارطضا
 نوكي نأ ةيسحلا ةعيبطلا نم نئاكلا ءىشلل ىتبتنيو . ةيسحلا ةعيبطلا كلت
 (برعلل) « هيلإ راص ىذلا ءىشل ةايح ةلع نوكي نأو ًامضيأ ايح

 سندو خسو لك اهنع قلت قح » : 7 ص ىبرعلا سنلا ةيقبو (؟)
 ا ىذلا اهلاع ىلإ عجرت ىع مث ندبلا ىفاهل قلع
 .. تءانو هنم تدعب نإو اهندب ةقلعتم اهنأل سانأ نظ 5 ديبتو

 (بوعلا)
 كانه نوكي ال هنأ الإ فيرسعلا » : ١6 ص ىبرعلا صنلا ةيقبو (؟)

 انايع كانه قلا ءايشألا ىرت امأإ اهنأل لوقتو لعفت نأ اهرطّصي ءىش
 ىلقعلا ) ملاملا كلذب قيلي ال اهلعف نأل لعفت نأ ىلإ الو لوقت نأ ىلإ جاتحن الف
 ( برعلا ) « ملاعلا اذهب قيلي اهنإ لب ( فيرععلا



 دع ؟متنعايب ]

 هيف تركّفت امم ىلفسلا ملاعلا نم هيف تناك ام رك ذتنال اهنأ ىلع

 ىلعألا ملاعلا ىلإ اهرصب ىتلت نيح اهنأ هب تفسلفتو هيف تيغرو
 لفسلا ملاعلا ىلإ رظنلا ىف ةذل رعشتست ال هيلإ رظنتو

 عدلا تح مقاولا ىلعألا ماعلا ىف نئاك لع لك نإ لوقنو »

 تناك ىتلا ءايشألا لعت سفنلا تراص كلذلو ... نامزي نوكيال

 ©0« نامز ريغب ًاضيأ انهه اهيف ركفتت
 ضمني ال ةفلتخم تاقوأ ىف ةريثك ليعافأب سفنلا مايق نإ و

 ىف ترثكت نإ اهليعافأ نإف . ةدحاو ةوق تاذ اهنأ ىلع اليلد

 اهليعافأ لبقتت ال ةمسحتلا ءايشألا نأل كلذف تاقوألا ةفلتخم

 وجا تقوي اين

 ءىفلاك اهنأل اهركذت نأ جاتحم الو : ١5 ص ىبرعلا سنلا ةيقب )١(
 اهنع بيغت ال سفنلا دنع ةرضاح ةيلفسلاو ةيولعلا ءايشألاف « اهدنع رضاحلا
 جرخم ال اهنإق ةمولعملا ءايشألا كلذ ىف ةجحلاو ىلعألا ملاعلا ىف تناك اذإ
 نم ةمسفلا لبقت الو لاح ىلإ لاح نم بلقنت الو كانه ءىش ىلإ ءىش نم

 ىلإ روصصلا نمالو صاخشألا ىلإ عاونألا نم ىتعأ روصلا ىلإ سانجألا
 ىلع ىلعألا ملاعلا ىف ةءولعملا ءايشألا نكت مل اذاف ًادعاص تايلكلاو ساتجألا
 اهنأل اهركذ ىلإ سفنلل ةحاح الو ةرضاح اهلك تناك ةغصلا هذه
 ( برعلا ) « ... اءابع اهارث

 ليعافأ لعفت تناك نإو سفنلاف » : ىنرعلا ردصملا ف ١4 ص (؟)

 ءايشألا ىف قرفتتو اهليعافأ رثكنت امنإو امم اهلك اهلعفن اعإ اهنكل ةريثك
 سفنلا ليعافأ لبقت نأ وقت مل ةكرحتم ةينامسج تناك امل اهماف اهلعف ليقت ىتلا
 ءايشألا ىف نذإ ليعافألا ةرثكف . اكرحتم الوبق اهتابق اهنكل امم اهاك

 : (برعلا) « سغتلا تال
 ( مالسالا - ١ جا 0*١



 تح ؟ةهره اس

 اهاكءايشألا لقعي وه مث « اهلكءايشألا وه » لقعلا نإ مث

 290« اهلك ءايشنألا ىأر دقف هتاذ ىأر اذإ » وهو

 ةلع اهرودب سفنلاو . سفنلا ةلع لقعلاو . لقعلا ةلع هّللاو

 ءىشلا ناك نإو هنإو « تايئزكلا عيمج ةلع ةعيبطلاو . ةعيبطلا
 تادوجوملاعيج هلع هللا نأ الإ دحاو ءىث الإ هنع ردصتال دحاولا

 ْ للعلا قلاخ هنأل

 ىلإ ماخ رجح ةبسنك ىلقعلا ملاعلا ىلإ ىسحلا ملاعلا ةيسنو
 . سفنلا لا نع ضيف ةعيبطلا لام نإ مث . "”لوقصم رجح
 ىلإ ةيوناثلا للعلا نم ةعقاولا رومألا دحأ فيضن نأ ىنبني الو

 (برعلا ) ردصملا سفن ١9 ص )١(
 ىلقعلا ملاعلاو ىسحلا ملاعلا نإ » : ردصملا سفت ”ه «*”4 ص (؟)

 . ىسحلا ملام ثدحم ىلقعلا ملاعلا نأ كلذو « رخآلا مزالي امعدحأ ناعوضوم
 ةوفلل لباق ديفتسم ىسحلا ملاعلاو . ىسحلا ملاعلا ىلع ضّئاف ديفم ىلقعلا ملاعلاو

 ناهيشي امهنإ نولئاقو نيملاعلا نيذه نولثم نحنف ىلقعلا ملاعلا ىف ةتباث ىع ىتلا
 هيف رثؤت ملو مدنهي مل نيرجحلا دحأ نأ ريغ . رادقألا نم ردق ىوذ نيرجح

 نكع ةئيه هتئيهو . ةعانصلا هيف ترثأ دقو مدنهم رخآلاو ةتبلا ةعانصلا
 هيف روصت ىنعأ بك اوكلا شعب ةروص وأ ام ناسنإ ةروص هبق رسفتي نأ

 نيب قرف اذإو « ملاعلا اذه ىلع اهنم ضيفت ىلا بهاوملاو بك اوكلا ضءب
 ةبترلا نسحأو روصلا لضفأف هتروصو ةعانصلا هيف ترثأ ىذلا نيرجحلا
 دحأ لضف اهنإو . هيف ةتبلأ ًائيش ةعانصلا ةكح نم لني مل ىذلا رجحلا نم
 لضف امإ هنكل ًاضيأ رج> رخآلا نأل رجح هنأب ال رخآلا ىلع نيرجحلا
 ةعاتصلا اهثدحأ ىلا ةروصلا هذهو . ةعانصلا نم اهلبق تلا ةروصلاب هيلع

 اهلقعو اهمون' يذلا عناصلا لقعىف تناك اهنكل ىلويحلا ىف نكت ملرجحلا نم
 ( برعأا ) « ... رححلا ىف ريصت نأ لق



 هد هولا

 سفنلل ةادأ درجم وه ىذلا مسجلاو ؛ بك اوكلا ىف ةماق ةدارإ

 ناسنإلاو . هقرافتو سفنلا هيلإ جاتحم ال ائيح لحنيو دسفي

 قت سفنلاو . ( هسفنب ناسنإ ناسنإلا ) وهام وه سفنلا ببسب
 لالحناوأ داسف ال ضرعي ال ةدحاو لاح ىلع

 نمل هنإو « وطسرأ ىلإ ىزعت ىتلا ءارآلا ضعب ىه هذه
 كشلا مهيماخي ل هدعب اوءاج نيذلا برعلا ةفسالف نأ بيرغلا

 ىتلا ماكحألا نم ًاريثك نمضتت ىتلا لاوقألا هذه ةحص ىف

 اودمتسا ىتلا رداصملا ىف طيلختلا اذه ىلإ و « مهتعيبطب اهنورقيال

 ةيحيسلا ةفسلفلا بارطضا درت نأ عيطتسن وطسرأ ةفسلف اهنم
 ةفسلفلا هذه هتئرو ام وهو « اهبف ةركفلا قاستا مدعو برغلا ىف

 ةعزنلا نإ مث « هنم اهصيلخت ىف اموت سيدقلا دو « قرشلا نع
 دق ثيدحلا ىنوطالفألا بهذملا تايرظن ىف ةيراسلا ةيفوصلا

 مهتاقشمو مهكوكش نم ًاذالم اهف اودجو موق ةجاح تفداص

 هولوادتف مهني عاذ نيح هتلمج ىف بهدملا اذه مل اهئدحأ ىنلا

 وطسرأ ةفسلف نم ءّزج هنأ ىلع

 ناهذأ ىف هثعب ىذلا بارطضالا نأ ىرخأ ةهج نم ىرنو

 بهاذملا نيب طلخا اذه ةقيقملا نع ثحبلا ىف نيداجلا نيماسملا

 مهبصعتو « اهلك ةفسلفلل مهضغب ىف ًاريثك داز دق « ةنيابتملا

 ٠ مهنم نوريثكلا لوقي ام وحن ىلع « اهيلع
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 فداصت نبذلا كئلوأ ةفسالفلاب نودصتقي برعلا نإ م

 لوقيف « نيدلل مهليم ىلع حجري اليم مهسوفن ىف ةفسلفلا
 ىأ ) مهنإ فلأو ةئامو نيسمخو ثالث ةنس ىفوتملا ىناتسرهشلا

 عيمج ىف سلاطاطسرأ ةقيرط مهلك اوكلس دق » ( ةفسالفلا

 ىأر اهف اوأر امير ةريسب تالك ىوس هب درفتأو هيلإ بهذ ام

 ©7”م هيلع نيمدقتملاو نوطالفأ
 ىلع اوناك نيماسللا نأب من نأ محلا اذه ةءارق دنع ىغبنيو

 ةلوحنم مهيلإ تلصو ىتلا ةثيدحلا ةينوطالفألا بهاذم نأب نيقي
 اح هل ىه وطسرأ ىلع

 نينحو ىدنكلاببرعلا ةفسالنلا ىف هتبث ىتاتسرهشلا ًادبيو

 لجألا نأ هيفكلشال ىذلاو « انيسنب ىلع ىنأباهمتخي و قاحسإ نبا

 « دشر نبا » قايسألا فوسليفلا هت ىلإ فاضأل هب دتماول
 ًالعواطسرأ حارش ملفعأو هو « فلأو ةئامو نيعستو نامت ةنمس وتلا

 واطعمرأ بهذم ىلع ءاملعلا ءالؤه دنع ةعيبطلا لع ماق دقو

 يات اهب ىتنا مئابطلاو روصلا دوجوب اولاقق . ”0عب رألا للعلا ىف

 عئابطلاو روص'ا هذه ىف دوجولا !دبم فشك ًاولواحو « تادوجوملا

 اهنضت ىتلا ةيرظنلا هبشت ملاعلا ىف ىدنكلا ةيرظن تناكو

 (برعملا) لحتلاو للملا ىف ىناتسرهعلا )١1(
 (برعلا) 2 ةيئاغلاو ةيلعافااو ةيروصلاو ةيداملا (؟)
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 ةلع وه ىملإلا لقملاف . سيلاطاطسرأ ايجولوثأ ىمسملا باتكلا

 كالفألا طسوت دعب لفسلا كالفألا هطاشن عسيو « لالا دوجو

 ملاعو هللا نيب طسو ناكم ىف ىهف ةيلكلا سفنلا امأ . ةيواهسلا

 سفنلا امأو « ةيوامسلا كالفألا تقلخ ىتلا ىو . ماسجألا

 اهنإ ثيح نم سفنلاو « ملاعلا « سفن » نع ضيف ىهف ةيرشبلا
 ثيح نم امأ . ةيوامسلا كالفألاب ةرئأتم ىهف مسجلاب ةطبترم

 ةيرخلا بيصن انسلو « ةلقتسم ةرح ىهف ىتاحورلا اهلصأب اهقلعت
 رفظي نأ دارأ اذإ ناسنإلا نإف كلذلو « لقعلا ملاع ىف الإ دواخلاو

 باساك اب ةيلقعلا هاوق بيذهت ةسرامب هسفن ذخأي نأ بجو امهب
 ملاعلاو هللا نع هقح ةفرعم

 ريسلا باتك قئوأ نم ربتعي ىذلا - ناكلخ نءا ىريو

 قوتلا ىارافلا وه لوألا مالسإلا ةفسالف مظفعأ نأ - نيزاتملا

 ناك دقو . ىكرت لصأ ىلإ مجري ىذلاو م6. م مو ةنس

 ىتلا نوطالفأ بتكلو وطسرأ تافنصمل جاتنإلا بصخ ًاحراش

 ىو « سفنلا ىف » هلئاسر تناكو « هتلم لهأل ةفورعم تناك

 ةقرعم ريخ نيئالل ةقورعم ©« لقعلا » ىفو ©« سفنلا ىوق »

 لاعفلا لقعلا ةلأسم فلخلل ىارافلاو ىدنكلا كرت دقلو

 ّه رثأتم ىرشبلا لقعلا ف وطس 3 ةبرظنو 1هاعا1 عانق 5

 لقعلا اذه نإ لوةي ناكو . لعفلاو ةوقلا نيب لباقتلا ىف هتيرظنب



 سس اماماب

 سيل ( ىطسولا روصعلا ىف :«[ءالءءاد5 ىمسي فتاك ىذلا )

 فقوتي ًاروطو «ركفي وأ فرعي ةرائ وهف . ةفرعملا لع ةردقلا الإ
 هعسو ىف قتيقح نئاك ةمث نوكم نأ دب الف « ريكفتلاو ةفرعملا نع

 نوكي نأ بجيو . لمفلا ىلإ ةوقلا نم ىرشبلا لقعلا جرخي نأ
 لاعفلا لقعلا وه نئاكلا اذه

 هتقالع امو قلاخلا وأ لاعفلا لقملا اذه نوكي ام نكلو

 .؟ هّللاب هتلصامو كالفألا تكرح ىتلا لوقعلاب و ةيناسنإلا سفنلاب

 « ةوقلاب لقملا : اهيمسي « ماسقأ ةعبرأ لوقعلا ىبارافلا مسقي

 ىنمي هنأ ناقي و . لاعفلا لقعلاو « دافتسملا لقعلاو « لْفلاب لقعلاو
 هك اردإ تقو لكفلاب لقعلا ةلاح لوقعلا هذه نم ثلاثلا برضلاب

  ةداملل ةقرافم ةضحم ةروص لاعفلا لقعلاب ىنعيو « تالوقعمل

 ةوقلاب لوقعلاو « لعفلاب الفقع ةوقلاب لقعلا لمجي ىذلا وهو

 لعفلاب الوقعم

 نإ عوضولا اذه نم غرفن نأ لبق لوقت نأ انعسو ىو

 ةوقلاب لقملاو لاعفلا لقعلا نأب لس ( "+8 ص رظنا ) دشر نبا
 سوفنلا دولخب لوقلا مدهي داقتعالا اذه لثمو « سانلا عيجلل دحاو
 اموت سيدقلا ىأرلا اذه مجاه دقو  اهتاذب املالقتساو ةيئزجلا
 لئفلاب لقعلاو ةوقلاب لقعلا نأ ىلإ بهذي ناكىذلا ىنيوك ألا
 لكفلاب لوةعلا ددع نإف اذهلو . ناسنإ لك سفن نم ناءزج
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 © ريزي الو لقي ال ىرشبلا سنجلا دارفأ ددع وه ةوقلابو

 ولو لامنلا لقعلا ةدحوب لوقلا ىف ىبارافلا انيس نبا عبت دقو
 يملا لجرلا نكلو « ةوقلاب لقملا ةدحوب لوقلا ىف همباتي مل هنأ

 اذه ىف ىأر نيح قح ىلع ناك - اموت سيدقلا هب ىتعنو

 هلاعفأ ىف ناسنإلا فرصتب لوقلا ضقانب ام
 دوجو تيثن ىتلا ةلدألا كلت ىنارافلا بتك ىف انل ضرعتو

 (نوطالفأل) 110ةءان5 س واهط (ةرواحم) نم تدمتسا ىتلاو هللا

 تفلتخا امهم سانلا عيج ىف دحاو لقملا نأ دشر نبا ىري )١(

 نأو . ىرعبلا سنجلا دارفأ ىلع أزجتي ال هنأو . مهناولأ تنيابتو مهتاقبط
  أزجتي ال لقعلا نأل - لقعلا ىلإ ال ساوحلا ىلإ اهدرص ناسنإلا ةيصخش
 مين نم ذوحأمو دحاو هردصم نانإ لكى ف لقع لكن أ دقتعي دشر نباف
 دخاو لقع اهلك ةيئاسن اللق اذه ىلعو -- ماعلا لوألا لقعلا وهو دحاو

 دمي ًاليج ةينانإلا بقاعت نم شيعي - اهاوس نود ضرألا ىف دلاخ
 لح دفلو « اهئانفب ال ةيناسنإلا ةايحمي دلاخ وهف -- نرق دعب ًانرقو « ليح
 ىذلا لقملا نأ نومجزتقأ : هناعدل ًالئاق هجاهو ىأرلا اذه ىلع امون سيدقلا

 قرطلا عاطقو صوصللا هب ىنم ىذلا لقعاو وطسرأو نوطالفأ هبهو
 عيج دشر نبال هوزمي ال ىأرلا اذه نأ ىلع ؟ . . امهنيب فالخ ال دحاو

 فنييب ددصلا اذه ىف تراد ىلا ةعتمملا ةرواحلا أرقا . هتفسلف اوخرأ نيذلا
 دشر نبا » باتك ىف هدبع دمتم -مامإلا ذاتسألاو نوطن أح رف ذاتسألا
 ةفسالف لجو دشر نبا هعتو وطسرأ تبئأ : مامإلا لوفي اهفو « هتفسلفو
 سفنلاب اهتوبقلي ام ىو - ناسنإ اهب وه ىلا نانإلا سفن نأ مالسإلا
 هل امنإو مسج ىف لاحالو مسج وهال ةدالا نع درجم سعوج -- ةفطانلا
 وهو ةئيدملاب كلملا ةقالعب ةقالعلا هذه اوهبشو هفرصيو هريدي مسجلاب ةقالع

 (برمملا) ريبدتلا نوكي اهب مسجلا ىف ل5 سفنلا هذهلو . اهنع جراخ
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 اهارثو « ( وطسرأل ) 36عادمادرتوةعق ةعيبطلا دعب ام ( باتكو )
 . ىطسولا روصعلا ىف نيفلسملا ءاملع عيمج دنع لم راركت ىف درت

 . لاعال ةيئابن ال ةلسلس ةلاحتساو نكمملاو بجاولا اهعوضومو

 اهتاذلو اهتاذ ىف دوجولا ةبجاو ىلوأ ةلع ضرفو
 مدقب ةلئاقلا“ةيرظنال هحرش ىف ًاسمحتم ىبارافلا ناك دقو

 نأو « ءاوسلا ىِل ةيحيسمللو مالسالل ةنعط تناك ىتلا ىهو ملاعلا

 رك لاب ريدجل ةعمتجم ءايشألا طبضت ىتلا ةكرحلا هنأب نامزال هفي رعت
 وح . ىبارافلا ةرهش ىلع هررهش برغلا ىف تبلغ مسا ةمنو

 ©1(10 ١س هيره* انيس نب هللا دبع نب نيسحلا ىلعوبأ ) انيس نبا
 دعب تعاذ ىتلا هنرهش موقتو . ىراخي ىف تأشن ةرسأ نم ردحمنا

 « ةفسلفلا ىف هفين اصت ىلع موقت امم ردك أ بطلا ىف هنافلّؤم ىلع هنوم

 عوضوما ىلع هتيصخش ملخي و « ةماعلإ ةباتكلا نسحي ناك دقو

 ربتعا ىتح « صيخلتلاو زاجيإلا نم جانم ىف هحرشي و هلوانتي ىذلا

 دشرنبا روهظ لبق هروص ىنصأ ىف ىنسافلا ىبرعلا ركفلا لثمم قح
 تائلؤم اوفرعي نأ لبق انيس نبا نيتاللا فرع دقو « برغلا ىف

 نينا) للطب ةظاسأ ريك دو هوا ةنرعر ساق دغر نا
 سئئازيدنج كينمود ةسماهشلا سيئر ( 11-119١ ىننس

 تايفوو ( 7١ ص ىلإ ؟ ص نم ” ج ) ءابطألا تاقبط أرقا )١(
 ( 7١17 ص ىلإ 5١4 ص نم ١ ج ) نايعألا



 ل«

 ردهم ىليبشألا ثيدنفأ انحونو 0ورستدنع 001مل

 هنافلؤم ةجرب قعملعماط

 رثك أ هنايرظن تناك نإو هفلسب هيدش هتلجج ىف انيس نباو
 نع تضاف دق ةضحلا لوقعلا نإ لوقي وهف . اليصفتو احوضو

 . ريغتلا لبقت ال ةطيسب ىهاوج ( ةئيه ىلع ) دوجولا بجاو

 لواحتو « دوجولا بجاو وح امتاد حنجي ةليبلا ءايشألا هذهو

 ةيدمألا لالخ هللا لمأت ىف ةيلقعلا اهتنل ىف ةقرغتسم هرلقت نأ

 برغلا ىف ىوق ريثأت هفالسأل انيس نبا حرشل ناك دقو

 (90ةينيحللا ىلإ هتافلؤم تلقت نيح
 1 تالوقع٠ ةلك نويب رغلا هنع اهذخأ ىلا راكفألا و

 كردي ام املوأ تالوقعلا نم ناعون هدنعو « لقعلاب كردي ام ىهو

 ءىشل ىقطنملا كاردإلا وه امهناثو « ةرحشك ءىش نم الوأ

 ١ "7 ةيلك ةدرجم ناعم ىلإ ةفاضإلاب

 انيسزبا ثحبم قاطو ةادعمسو ربك الا تربلأ لقتو

 ىناوثلا تادوصقلا وه قطنلا عوضوم نأ ىلإ هيف بهذ ىنلا

 تاياكلا ديدع نيب ناك دقو .

 )١( ةحفص ليئارسإ ىنب ثارت باتك نراق 5١١

 1لءالب طظضعاتوأ سوماق ىف ةيلكلا هذه ةدام رظنا (؟)
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 )*( قدصاملا » : ىناثلابو « موهفملا » لوألا عونلاب ديرب «
 ) برعملا (
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 ثحبملا اذهراصو « مواعماللا ىلإ مولعملا نم ناسنإلا لقتني اهب ىتلا

 ىلعسولا روصعلا ىف ىنسلفلا ثارتلا نم ًاءزج

 كى ردسحي مل ةلكشم هفلخ نمو هسفنل انيس نبا دجؤوأ دقو
 ءىثلا نع ردصي ال هنأب لئاقلا ًادبملا عضو نيح ء اهنم صلختلا
 (©0دحاو ءىشالإ مسقتي ال ىذلا دحاولا

 ةروصلا نأب لئاقلا معزلا نأ ىرب انيس نبا نإاف مث نمو

 نمضتي معزلا اذه نأل زئاج ريغ ةرشابم هللا نع ناردصي ىلويهلاو

 لوقلا ىنبني ال لجأ . نيتنيامتم نيلاح هللا تاذ ىف نأب لوقلا

 ع ونتلاو رثكتلا أدبم اهنأل هللا نع ردصت للويملا نأب

 بجاو نأب لوقلا كامن ال اننإ انيس نبا لوقي كلذكو
 لمعي هنأ ىتعي « ضرغب ريسم ةيئاغ ةلع هل تسيل ىذلا دوجولا

 نئاكل هلامفأ ىف ًاعضاخ ناكل اذه لف ول ذإ « هتاذ ريغ ءىشل

 هتاذ نم ىندأ

 ةيهام ىف زيمت نأ انيلع امازن نوكحي دقق اذه ىلعو

 ةيملإلا تاذلا

 هيف ابوغرم هلعجم ىتلا 'ىشلا ةيريخ ١

 ىف ةبوعصلا كردي ناك ىذلا 1210111115 نيطولفأ نأ ىف كشال )١(

 بعذللا اذهي لاق نم لوأ ناك ةدحولا نم ةرثكسلا رودص ةيفيك حرش
 ىرخألا انيس نبا بهاذم نم ريثكو
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 ةيريملا هذه هّللا ةفرعم ل ؟

 هثادحإ وأ ريما اذه ليصحم ىف هللا ةدارإ - م

 بجاولا هللا نيب طسوتي ًائيش ضرفت نأ بجو اذه ىلعو
 ىتلا ةيفيكلا ىلإ ةلأسلا تلقتتا اذهب و « رثكتللا ملاعلاو دوجولا

 طيس قلاخو بكم ملاع دوجو : للعي اهب

 روعشلا ىبنممب ناكمإلاو بوجولا بنعم طب ري انيس نبا أدب
 دمتسي ضحم لقع وهو "لوألا لواعلا نأ هدنعو « ةفرعملاو

 « دوجولا بجاو كلذب وهف « لوألا دوجولا رم هدوجو
 نع هرودص لمجي ام كانه سيل ذإ ريغ ال نكمم هتاذ ىف هنكلو

 ةلعلا اهب رثأتت مل ملاعلا ىف ةينينثا اذهب تأشنو « ًابجاو ىلوألا ةلعلا

 < تجرخ مث نمو ةيثالثلا تقثبنا ةينينثالا هذه نمو ؛ لوألا

 , ردص رمقلا لقع نعو « رمقلا كالفب تهتتا ىتلا ضيفلا لسالس

 رصانعلاو ةبرشبلا سوفنلا هنع تردص ىتلا ةضحلا لوقعلا رخآ

 ©"”ةعب رألا

 كالذب ضراع هنأل . ةحداف ةلكشم ىف انيس نبا ىّدَرن انهو

 ءىشلا نأ وهو ء كالفألا نع مالكلا لوانت نيحه ,ركأ ىذلا أديم

 )١( لوألا دوجوملاب ديريو . بجاولا نع رداصلا لوألا لقعلا ىأ :

 (برعلا ) بجاولاب دوجولا بجاو لوألا لولعلا نوكيف بجاولا
 (برعلا) بارتلاو رانلاو ءاوهلاو ءاملا 6



 د اان د

 رصانعلا هدام نكت ذقو « دحاو ءىشث الإ هنع ردصي ال دحاولا

 نكلو . دحاو عوضوم ىف اهك ارتشال ةدحاو ( ىلويهلا ىأ )

 ؟ .. اهروص تءاج نبأ نم

 فرمعت ةضحلا لوقعلا نأ ىلإ ةعب رألا رصانعلا انيس نبا درب

 ىناحتي نأ ىف ةبغرو « هللا لقع ىف ةعيرأ رصانملا هذه نأ
 نأ ىلإ بهذ رثكتلاب لوقال لاجلا حسفيو هبهذم ضقني ام
 نع دادعتسالا اذح أشن دقو « ةنيعم ةروص لوبقل ةدعتسم ةداملا

 ىلويملا ف لحن نأ الإ ةروصلا ىلع نكي مل ثيحب كالفألا تاكرح

 ةصاخلا اهتروص لوبقل تأيهت ىتلا
 وحنت نيدسملا ةفسالف نم ريثك دنع دوجولا بتارمو

 : ىنآلا وحنلا

 90 هب حارب و : لوألا أدبما

 هأدبمو هسفن لقعي ىذلا : لوألا لقعلا

 نهو بجاو وه ثيح نم هتاذ لقعي ىذلا -. ىاثلا لقعلا

 ناسل ىلع روصي وهو « ةفسالفلا تفاهت » هباتك ىف ىلازغلا لوقي )١(

 : تادوجوملاو لوقعلا ىف مهيهذم ةفسالفلا
 وهو لوألا لقعلا هدوحو نم ضاف - قلاخلا ىأ - لوألا أدملا

 فرعيو هسفت فرعي مسج ىف عبطنم الو مس سيل هسفنب مق دوجوم
 ًالقع وأ اكلم ىم# ىاسألا ىف ةحاشم الو لوألا لقا هانيم دقو . هأدبم
 ىصتألا كلفلا سفنو لقع : رومأ ةثالث هدوحو نع مزايو . ديرأ ام وأ



 ل 7و

 كالثلا سفن هنع ردصت بجاو وه ثيح نف . نكمم وه ثيح

 عساتلا كالغلا مرج هنع ردصي نكمم وه ثيح نمو 6 عساتلا

 نمو بحاو وه ثوح ند هتاد لثعيو : كللاثلا لقعلا

 كالف سفن هنع ردصت بجاو وه ٌثيح نش 0 نكم وه ثيح

 , "7 لحز كاف مرج هنع ردصي نكمت وه ثيح نمو لحز

 مرجو سفن نم نوكللا رمقلا كلف لصن ىتح اذكهو

 سوفتلاردصت هنعو ( رمقلا كلف سفن وهو ) : لاعفلا لقعلا

 ©؟ةمب ألا رصانملاو ةيرشبلا
 نوكيب رجور فدو انه تبثت نأ بسانلا نم لعلو

 نإو ) ذك ( هرصع ىق ةيؤسلفلا مولعلا ةلاكل ج0ععع 8ظدعمرت

9 ٠. 1 - 34 ٠. 

 : لوقي . ملعلا ريس ىف هعضوم نع ءيش مدقن اذهب انك

 برغلا ىف رثأ وطسرأ ةفساف نم ربك لا رطشال نكي م

 اهتردنو اهمتقد نيب ةفسلفلا هذه توح ىتلا تاطوطخلا عايضل

 لقملا نع ناردصي هءرجو لحز كلف سفن نأ معن ابق حيحصلا 00(

 اذه ًاروصم ةفسالفلا تفاهم ىف ىلازغلا لوقي -- كلانلا لقعلا ال عبارلا
 كلف سفنو كلا لقع ىتاثلا لقعلا نم مزل مث » : ةنسالفلا دنع بهذملا

 . كلف سفنو عيار لقع ثلاثلا لقعلا نم مزل مث . همرجو بك اوكلا
 ( برعلا ) « همرجو لحز

 هوعرك ذ ام : هلوقي هقدرأو بهذملا اذه صيخلت نم ىلازغلا ىعتتا )١(
 مانم نع نانإلا هاكح ول تامظ قوف تاملظ قيقحتلا ىلع وهو تاكح
 (برعلا ) هجاح ءوس ىلع لدتسال هاور



 ل ساس

 بورملا هيلإت هتتا املوأ ءاهقوذترسعو ةداملا ةبوعصل وأ « ةدضاولا
 انيس نبا ماقو لوسرلا رصع ىضقنا ىتح « قرشلا ىف تراث ىتلا

 وطعسرأ اهفاخ ىتلا ةفسلفلا لقنب ةفسالفلا رئاسو دشر ناو

 سويئيب نأ نم مغرلا ىلعو « الماش ًاضرع سانلا ىلع اهضرعو

 نإق هريغو قطنملا ىف وطسرأل تافلؤم عضب لقن دق 0ءاطنانو

 ليئاخيمرمعع ىتح نيناللا ريدقت نم اهظح بصت ملوطسرأ ةفسلف

 هناقلؤم نم ءازجأ مضب لقن ىذلا 261كطعدل 6 5ءه4 ىصوقيإلا

 مجرتي لو « ةصاخلا هحورشب ةعوذشم ةعيبطلا ءارو امو ةعيبطلا ىف
 تنمضت ىتلا بتكلا فال نم اذه انتقو ىتح ةينيتاللا ىلإ

 لياقلا الإ ةبلطلا لوادتي ال ةليلق تافلؤم عضب الإ ةلماشلا هتكح

 وطسرأ دلةم وهو - صويصخلا هجو ىلع -- انيس نباو ؛ اهنم
 ةفساتلا ف لأ دق خههسو ام ودق ةئدلفلا معتمو هعلاعت رسفمو

 )» ةيافكلا 2 ه.اتك ةمدقم ىف لوقي أك ءازجأ ةيالث ىف عقي اياتك

 هبّسل وهو اهدحأ سانلا لوادم « ءافشلا ىأ طع دبل عم

 ىناث امأ . وطسرأ ةسردم نم مث نيذلا نيئاشلا ةفسالفلا لاوقأ

 صلاخ قح نوم ةئسافلا هنمضتت امف هفلأ دق « ءازجألا هذه

 امأو . هسفن انيس نبا لوقي ام وحن لع ؛ موصخلا بارح ىشخم ال

 نيلوألا نيأزجلا هيف رسفو هتايح تايرخأ ىف همنأ ىذلا وهف اهثلاث

 نم نيأزج نكلو « ًاضوحغن نفلاو ةعيبطلا قئاقح دشأ هنهضو



 د ايإلإ

 نم ءازجأ مضي نيتاللا دنعو . دعب اجرتي مل ةثالثلا ءازجألا هذه

 هبقعأ مث , 9”ةيافكلا ىأ ءافشلا باتكب موسوم لوألا باتكلا
 ىهتنا ام ريثك حيحصتب ماق ةكملا نيصر لجر وهو دشر نبا

 ةدام نم ةفسلفا فيضأ ايف رفاو بيصنب مهاسو « هفالسأ هبلإ

 ىلإ جاتحي هبتكام ناك نإ و « لبق نم ةفورعم نكت مل ةديدج

  هادع امم ريثكىف بابسإلا هزوعي اك ليصافتلا ضعب ىف حيحصت
 ْق يكحلا نايلس لوقي كب تكلا فيلأتل ةياهن ال » هنأ ىلع

 062 ةكحلا رفس

 عذال دقانك « نوكمب » ىلإ رظنلا رربت ًاباسأ كانه نأ ىلع

 ةفاقثلا لهأ ردصتي نأ ىف ًانايحأ قفخأ دق كش ريغ نم ناكنإ و
 ىذلا نامّزال ةبسنلاب اهتهاجو هئارآل نإف اذه لك عمو « هرصع ىف

 2 3غ 3

 ىتش اهف ىدبتت ةيفاص ٌءآرم ةيمالسإلا اينايسأ تناك انو
 تالداجلا ىف اهرطخ امل ناكو « ةنحاطتملا ةيمالسإلا بهاذملا

 آنطع6 5821181- ةينيتاللاب حيحصلا ناونملاو ةئطاخ ةجرتلا هذه )١(
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 محا ايا تح

 . ةعدقلا ةينانويلا ةراضحلا د اسم تراثأ ىتلا ةينيالاو ةيفسافلا

 لوانتت ةزجوم ةلك ددصلا اذه ىف طسبن نأ انيلع ًامازا حبصأ دقف

 ىف ىدملا ديعب ًاريثأت مهل 7 ترثأ نيذلا نب ركفلا ءالؤه اهف

 ضعب نإف . ىطسولا روصعلا تاساردو ةعدقلا اينايسأ ةفسلف

 ىتح هب الومعم لزي مل « نوكيي » اهب ىداني ناك ىتلا "ىدايلا
 خعي رات بتكت نأ نم هيف نكن ىذلا تقولا دعب نحب ملو « مويلا

 ن٠ اهب لصتي ام رشنن نأ انل ردق اذإ ىتحو « ةيمالسإلا ةفسلفلا

 ىف بناكلا فلتخم ىف ةشنمو « تاطوطخلا ىف ةعدوم ثاحأ

 تاءوبطألا هذه اولوادتي نأ ءاملعال ردقو . ىتالسإلا ملاعلاو اب قو

 ةبهسلاتاساردلاو ةصاخلا ثايحألا 'ىيبت ىتح رظننن نأ انيلع نإف

 اهادم لوانتت ةطاحإ ةيمالسإلا ةفسلفلاب ةطاحالا ىلإ ليبسلا

 ىلإ ةساردلا قوت ةدوقفم تاقلح ةنهارلا انتسارد ىفو « عساولا

 ةفسلفلاب انتقرعمىلإ اهقيضن ةداي ز لكو « جردت ىلع اهنع فشكلا

 ىلع اديدج ًاءوذ حجرألا ىف قلت ىطسولا روصعلا ىف ةيب رعلا

 ىالسإلا قرشلا نأل « برغلا ىف روصعلا هذه ىف ركّتلا روطت
 قاقشنالا رجع ىتلا نيدلا طباور لضفب برغلاب ةلصلا قيثو ناك

 رظنلا مامأ أيهتي ليبسلا دكيملو ؛ اهارع مصفي نأ نع ىسايسلا

 فكيب تلج ىتح برقلا ىف مالسإلا ىلع ضيفي ىكل قرشلا

 اهتلوانت ىلا تاعوضوملا ىف تدبتو ركفلا ىف ةقيئو ةلص نينثالا



 ىلع تلمع ةكرتشم ةحاصم ىه ةدحو كانه تدجوو « ةساردلا

 باحر ىف نيثينم اوناك نبذلا ءاملعلا نيب طباورلا داجيإ

 مهيب تدجوأو . فارطألا ةيمارتملا ةيمالسإلا ةب روطاربمالا

 « رضاملا انرصع ىف نييب روألا ني ركفملا زوعت ىركف ءاخإ ةطبار
 نوعتمتي ىالسإلا ملاعلا ىانم ىتش ىف نوملسملا ةفسالفلا ناكو

 مالكلاو ةباتكلاو ركفلا ىف كارتشالا ىف . اهرطخ اهلل ةزيع

 - باحر ىف ثحبلا ىلإ نورطضم اننإف "مث نمو . ةدحاو ةغلب
 «اينايسأىف نيدسلا وركقم مهنمقتسا نيذلا ةفسالفلا نع قرشلا

 ةرجهال ثلاثلا نرقلا ىف الإ مهطاششن رهظي مل نيذلا كئلوأ

 ىتح ايئايسأ ىف ةفسلفلاو ةسينكلا نيب لاصتالا عاض دقو

 اونوكي نأ ىرحألا ناكو « ةازغلا نيهلسملا ةذمالت نويحيسملا أ
 طاطمتاو اهلالححاب نيب رعتسملا باذآ ترهتشاو . مل ةذتاسأ

 نييحيسلا ةفساف روذب نع اهباحر ىف ثحبلا حبصيل ىتح اهاوتسم
 هتحم لئاط ال ًاثبع ىطسولا روصعلا ىف

 نورق وحن ةنسلاب اك اسمتسا لودلا دشأ ايناسأ تئبل دقو

 ىلإ نيدلا وأ ركفلا ىف ةيوق ةكرلل رثأ اهيف فرعن انسلو . ةثالث
 جاتتإلا ةبوصخم زاتمي ىلزتعم وهو - ظحاملا راثآ تريظ نأ
 ةياتكلاب لوانتي نأ داك دف « هملق هيف حرمب ىنلا قفألا ةباحرو

 برع هتاباتك لقنو . ميدقلا دهملا ىف سانلا هفرع عوضوم لك

 (مالسإلا - ١ ج 8ه)



 ملل 037غ

 ترئأتام ناعرسو ؛ قرشلا ىف هسوردل نوعمتسي اوناك نايسألا نم
 ملامتىف لدجلا ىلإ ىففأ امم ةرينتسملا تاقيطلا 27ةلزتسملا بهاذع

 ةئسلا لحأ

 ناسنإلا ةدارإ و ةقلطملا هللا ةردق نهب ةقالعلا تحبصأ دقو

 ىتلا ةلأسملا هذهو . ةرجهلل لوألا نرقلا ذنم فينعلا لدجلا راثم

 ةدح ىف ةشقانملاب اذوانتو ىنامورلا ظءادهذاد5 سويجالب اهراثأ

 بهذم لازتعالا » : راجنلاباهولادبع خيشلا ذاتسألا ةليضف لوقي )١(
 نوكي نأ اوفنف هابشألا نع هللا هيزنت هب نومئاقلا دارأ ديحوتلا بهاذم نم
 رثأ هلل نوكي نأ اوفنف لاعفألا ىلإ اولقتنا مث « ءامدقلا ددعتي الث تافص هلل
 لامفأ قام ناسنإلا نأو رسعلا نع هزتم هللا نإ اولاقت م رسفلا لمف ىف
 نأ انأو « اولاقام رخآ ىلإ ... هيف هللا اهعدوأ ةردقب ةيرايتخالا هسفن

 قى ىزيرفملاف .٠ ةلزتلا عيج هب لقي مل مآ ربقلا ىف رثآ نم هللام ىثن نأ

 هنب رع ىلإ ةلزتعلا هميسقت دنع لوقي ( ةيداع ةعبط ) هططخ نم عبارلا ء ءرجلا

 رايسنب ميهاربإ عابتأةيماظنلا ةعيارلاو » : --١115( 174 تاحفص)- ةقرخ
 لئاسم ةدعب درقنا ءاهقسلا دحأو ةلزتمملا يعز ةمجعملا ءاظلا ديدشتب ماظنلا
 ريغ اهنأو ىصاعلاو رورسلا ىلع ةردقلاب فصوب ال ىلاعت هللا نإ هلوق ىقو
 - ٠ حببص نإ ىسع ىسوم ىنأ عابتأ جو ةيرادزملا ةع-اتلاو ... هلل ةرودقم
 كلذ نمطي الو بذكيو لظي نأ ىلع رداق هللا نإ هلوق اهنم لئاسع درشاو

 خيرات هباتك ىف - ريوب ىد قرمشتسلا ذاتسألا لوقيو « ... ةيبوبرلا ىف
 ىداحلا دع دمع داتسألا انقيدص ةيبرعلا ىلإ هلقتي ىذلا ةيالسإلا :ةملقلا

 هنأي ضرألا ىلع رثلا دوجو -- ةلزتملا شعب ,-- للعو » ل هدير وأ
 سيل نكلو . ءىش لك نسحألاب أت ىلا, ةيملإلا ةنكملا راثآ نم
 ردقي هللا نإ ةلزتعملا نم نيمدقتملا ضعب لاق . هللا لعفل. ةناغ وأ'ةجيتن ريعلا

 توري اوناكف مدعي ءاح نم امأ « اهلعفي ال هنكلو ىماعللو رورسفلا ىلع

 (برعلا) 6 هلاك ضقاني 2 لك ذإ تمل كا نإ



 مسلس ايه سس

 لهأ دنع ىوه تفداص دق « ةعدتبم ةقطره اهرابتعا ىلإ تدأ

 فيرطلا عوضولل اذه ةشقانم ىلع اولبقأف نييطنزوبلا نم مالكلا

 « داملا لدجلا رادم رايتخالاو ردقلا ةركف تحبصأو . نيمبن

 وشفي اك ةيمالسإلا طاسوألا ىف حورلا هذه تشف ةمث نمو
 ©” ىدعلا ضرما

 لبق ناسنإلا لامعأ ريدقت هعس ال هللا نأ ىلإ اوبهذ نيذلاو

 بس ةيداع ةعبط - هططخ نم مبارلا ءزجلا ف ىزيرفلا لوقي (1)
 مهتمز ىف ثدح نأ ىلإ اذه ىلع مهنع هللا ىضر ةباحصلا رصع ىضق ... »
 محام ًائيش هقلخ ىلع ردقي مل ىلاعت هللا نأ ىأ ةفنأ سعألا نأو ردفلاب لوفلا
 تاكو ىنهحلا دلا نب دبعم مالسإلا ىف ردقلاب لاق نم لوأ ناكو . هيلع

 ةرصبلا لهأ كلسو ةرصبلاب ردفلا ىف ملكتف ىرصبلا نيسحلا نب نسحلا سلاجي
 لحجر نع ىأرلا اذه دبعم دخأو « هلحتتي ديبع نب ورم اوأر امل كلم

 تمءظع اماف « ىراوسألاب فرعيو هيوسنس سنوي وبأ هل لاقي ةرواسألا نم

 . فكييناك ةنس ناورم نب كلما دبع سعأب هبلصو جاجحلا هيذع هب ةنتفلا
 ردقلا ىف دعم ةلاقم امهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع غلب الو

 مهجر فلسلا ذْحأو . ةعاجج هذه هتعدي ىف دبعع ىدتقاو . ةيردقلا نم أربت
 ناكو « ثيدحلا بتك ىف فورعمم وه ام مهنم اورذحو ةيردفلا مذ ىف هللا

 نسحلا ىلإ ىتهجلا دبعمو وه ىنأي ناكو « ردقلا ىري ًايضاق راسي نب ءاطع
 انلامعأ ىرجت امنإ نولوقيو ءامدلا نوكفسي ءالؤه نإ هل نالوقيق ىرصبلا
 كلذك أرقاو « هلثمو اذهب هيلع نعطف هللا ءادعأ بذك لاق هللا ردق ىلع
 : ةيناثلا ةعبطلا مالسإلا رك نم لوألا ءزجلا نم اهدعب امو 4*7 ةحفص

 ناليغو ىنهجلا دبع» ردقلاب الوق سانلا قبسأ نم نأ اوركحذ دقو »
 ناك قارعلا لهأ نم لجر ردقلا ىف ملكت نم لوأ نإ لبق ... قشمدلا
 « لا ملا ... قشمدلاناليغو ىنهجلا دبعم هنع ذخأو رصتت مث لسأق اينارصغ

 « برعلا ) :



 دق لدعلا الإ لمفي نأ هل ناك امو رشلا لمفي ال هنأل اهعوقو

 نمزلا رورم مسالا اذه راص دقو "*" « ةنزنملا» مس | مهيلعقلطأ

 لايح نيددشتلا ةنسلا لهأ كلسم نع اوفرحما نيذلا ىلع الع

 ثيدحلاو نارقلا
 لاجر نءركّشلا رارحأ باصأ ام عبتنت نأ اننأش نم سيلو

 ةرهسم نم كلذ الت اهف مهفقوم رئأ ام ردقب الإ قرشلا ىف نيدلا

 . اهبونجو ابروأ ىبرغ ىف هضيف بصنا ىذلا ىمالسإلا ركفلا

 مهرهج ىلع تءاق نيدمتملا ملاعال ةلزتعلا اهدق ةمدخ لجأ نإو

 0 ا 00 صاث ج) مالسإلا رج ضرعتسا ن0(

 امهسقنأب القتساو نسحلا ةقلح الزتعا ديبع نإ ورمصو الصاو نأ )01(

 قلطملا نامإلا نيب طسو ةلزنم ىف ةرييكلا بكتسع نأ اعريرقت رثأ ىلع

 لحتلاو لللا ىف ىناتسرهملاو < لمألاو ةينملاف ىضترملا ) . قلطللا رفكلاو
 تاماقملا ف ىثيرصلاو ةسيفنلا قالعألا ىف هتسر نباو فراعملا ىف ةبينق نباو

 فيعض ىأرلا اذه نأ فاؤملا ايجالو (ةذاك# ةجرت ىف ناكلخ نباو

 لاوقألا اوفلاخ ىأ « ةثدحلا لاوقألا لكد» ا نأ بر

 ةقرازألاو <« نمؤم ةئحرملا فرع ىف وه م ةريبكلا بكتىم ىف ةقباسلا

 هياعحو لصاو لاقف  ًاققانم ىرصبلا نسحلا هريتعاو - رقاك جراوخلا نم

 ىف ىدادغلاو « لمألاو ةينملا باتك ىف ىضترملا) . رفاك الو نمؤمال هنإ

 اهدروأ قلا ةرابملا ضومت مفر باسنألا ىف ىامسسلاو « قرفلا نيب قرقلا

 ( ددمملا اذه ىف

 نع لزتعا ةريبكلا بحاص نأي نولوقي  ةلزتعملا - مهنأ (ج) :

 (برعلا) (بهذلا جور ىف ىدوعسملا ) نينمؤملاو نيرفاكلا



 ىلع ممرارصإ ىلع تماق امم ردك أ ىلقعلا رظنلل نيدلا عاضخإب
 237 ىملالا لدعلاب لوقي ىذلا دلاحلا !دبملاك ةنيعم بهاذم قانتعا

 5 ةالثم « ىلاعت هللا لاق » مل ليي اذإ تمصلاب اوضريل اونوكي لف

 دقو - «لاق » ىتعمو ؛ « هللا د ىنعم نع نولءاستي اوذخأ لب

 اوراس نيذلا ةالغلا نم رفنلا اذه دنع هاجمالا اذه لثم رطخ لجن

 ةيردأاللا ىف اودرت ىتح ىنبني ام دعبأ ًاطوش ةلزتعملا ىحنم ىف

 دلاريجزعف تايعابر انل روصتو - مييرصلا داحلإلا ىأ

 ءال وه نم ريثك هيف ىدرت ىذلا مؤاشتلا كلذ ةفورعملا ادع عد

 مؤاشنلاو كشلا نأ ةزيرغلاب ىري ملا كلور: سوفت ريغ

 ىتلا ةكرحلا ةوق تناك دقو « لقعلا لالتعا تالاح نم ناتلاح

 نبدلا او.يقيل نيداج اوعس نيذلا ءالؤه ىف نكت ةلزتعلل اهب ماق

 نوكت نأ ىلع ني رسم « ةنيكم ةيفسلف سسأ ىلع نيملسلا دنع
 باب ىف لخدي ام سانلا لعتي الأ ىف نيحلم « ةيقطنم سسألا هذه

 اهوفرع امك ةفسلفلا مم هتاذ تقولا ىف ًاضراعتم نوكيو دئاقعلا

 نيح ةلزتعملا اهنلخ ىتلا ةريثكلا راثآلا ىلإ انرظن اذإو
 انناف « ءاممأ لوح لدج درجم اهنأ ىلع هللا تافص ىلع اومصتخا

 ةيماسلا ةركفلل نيلقان اوناك لب نيددجع كلذ ىناونوكي ملو )١(
 . ةينادحولا نم مدقلا ىف دعبأ ىع ىلا « لدع ىنمب قدص » ىهو ةعدقلا

 ةعرج بكتسع نأ نوري نيذلا ىلع سعألا لوأ ىف ةلزتمملا مسا قلطأ دقو
 (9؟15 ةحفص )١( شماع رظنا) ( فلؤملا ) نينمؤملا ةعاج لزتسي لتقلا

 ( برعلا )



 ب الابر

 « قوس لقوت اين: نقو ( اسم اهداف انك اه اينكتت
 ا تراثأ اهنأب اهمهتا نيح ةيحيسملا سئانكلا نم طه

 ةهفان ةيظنل تاشقانم لأ نع

 ةداسلل نينمؤلل ىلإ مدق دق نآرقلا ل نأ دهسا نو | ْ

 هللا ىلإ نارقلا راش 1 دقق ٠ هللا مهف ىف بهذم نيوكنت ةمزاللإ

 ىلع ٍهاوسق ؛ ,كالذ ريغب هفصوو « تيما ىلا م ءافعلا يلعلا هنأب

 فاصوألا هذه ةلزتمملا ربتعاف . ناسنإ ا هشرع

 اهم كيرأو ناسنإلا لكش نم تريمتسا دق ةيزمر تارابع

 عظمت نأ ىلإ اوبهذو « ؟"”ناهذألا ىلإ هللا ىنحمل ًاسرقت : حاضيإلا

 ميركلا نارا نإ هططخ نم عبارلا ء ءزحلا ىف ىزيرقلل لوقي )١(

 ةءاع برعلا نم دحاو دنع لؤواستلا رثت ملف ىلاعت هلل ًافاصوأ نمبضت دق

 ىف نولسفي اوناك 5 اعددصي ءىش نع اورسفتسي و ٠ مهيوديو مورق
 را آو ثيدحلا نواود ىف درب و . هيلإ امو جحلاو مايصلاو ةاكزلا نأش

 تاذ ةفص اهربتعا وأ هللا تافص نع لوسرلا لأس ايام تأ فلسلا
 نم ىلاعت هلل ةيلزأ تافص تابثإ ىلع عيمجلا ةلك تق تقفتا امنإو لمف ةفص وأ

 ايلا رسع دب ءاج مث ... مالكو رصبو عمسو ةدارإو ةايحو ةردقو ملع
 ىننو قرمشلا دالي ناوفص نب مهح -- ةرجهلا نس نم ةلثاملا ليبق

 هيلإ بذتحاو نيهدسلا سوقت ىف كشلا ثعبو « ةفص ىلاعت هلل نوكي نأ »
 «هتعدب مالسإلا لهأربك أف « هتركةنوديؤيو « هب ار لنوايع نيريثك ًاراصنأ

 اولوتو هللا ىف مثوداعو ةيمهجلا نم سانلا اورذحو ء اهباحأ لالضلاب اومرو
 نيسحلا نب نسحلا نمز لازتعالا بهذم كلذ ءانثأ ثدحو « مهججح ىلع درا

 رهظف . تافصلا ىفن ىلإ ىري ناكو ةرجحلا ىنس نم فنيتئاملا دعب ىرصبلا
 تح ةفئاطلا معز قاتسجسلا هللا دبع وبأ ةبازح نب قارع نب مارك نب دمع



 اهلعجو ةايحو مالكو رصب و عمسو معو ةدارإ و ةوق نم هللا قحاول

 لب ةملآلا ددعت نم اعون ربتعي هللا تاذ نع ةلقتسم تافص

 :عنقو «"'”ءىشب هللا ىلع لمح نأ ناكمإ ركتأف مهضمب فرسأ

 ميجتلا ىلإ اهيف ىعنتا قح تافصلا تبئأو ةلزتملا ضراعو ةيماركلا تح
 نم عسوف سهازلا نومأملا رصع ءاجو نيبهذملا نيب لدحلا دتشاو « هيبشتلاو

 كلسق ىرعشألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ رهظ ىح لدحلا اذه باحر

 )ْ مجتلا لهأ بهذم ) تايثالاو ( ةلزتملا بهذم ) ىننلا نيب اطسو اقيرط
 ىزارشلا قاحسإ اأو ىتالقايلا ركب ابأ هيلإ بذتحا يح هيهذم ةجحلاب ديأو

 . نوريثك ممريغو ىزارلا نيدلارغو ىئاتسرهسعلا حتنلا ابأو ىلازنلا دما ابأو
 - رايد نيدلا حالص كلم امف « ماشلا ىلإ هنم لقتناو قارعلا ىف هبهذم رستناف
 لاحلا رمتساو همازتلا ىلع سانلا ةفاك لمحو ىرعشألا بهذمل رصنتا رصم
 رفس نأ قفتاو . كارتألا نم كولملا مهلاومو نيبونألا مايأ ةليط اذه ىلع

 نع ذخأو برغلا تالاجر دحأ ترمعون نب دمت هللا ديع قارعلا ىلإ
 قح سانلل هنيقت ىلوتو برغملا دالب ىلإ داعو ىرعشألا بهذم ىلازغلا
 مم باغو نينمؤملا ريمأب بقلتو ىبيفلا ىلع نب نمملا دبع هفلخ تام اذإ
 تحابتساو . نيدحوملاب اومسمو < تاوتس ةدع برغلا دالب ىلع هدالوأ

 ىرعشألا بهذم رهتشا اذهيو « اهتديقع فلاخ نم ءامد نيدحوملا ةلود

 انينثكسا اذإ هفلاخم بهذم قم مل تح ىرخألا بهاذملا رئاس ىلع ىتطو

 تمرصتا تح تافصلا نم درو ام ليوأت نورب ال اوناك يذلا ةلياتملا بهذم

 سابعلا وبأ نيدلا قت اهلامعأو قشمد ىف رهظو « ةرجهلل نورق ةعيس

 ىف قالو ةرعاشألا ا ذخأو فلسا يهذمل رصتناو ىتارحلا ةيميت نبا

 اماسج ايوطخو ًاسدش اتنع ليبسلا هذه
 ىزيرفملا مالك نم درو ام ةلمخ نم كل هتصخل « تافصلا » حران وه اذه
 ( برعلا ) هرصع قح اهتيادب ذنم ةيمالسإلا ةمألا دئاقع

 تابثإ ىف تلاغو ةلزتعملا تضراعف « ةهبشلا » ةقرق ترهظ مث )١(

 رونك هللا نأ نوريو ةيمثاحلا )١( : قرق عبس ىلإ تمسقتاو هللا تافص

 سح ىلع ىلامت هنأ نوريو ةيفلوجلاو (؟) هبناوج نم ألالتي ةيفاصلا ةكييسلا



  ؟مي ما

 توكحرم زئاد نإو « تافصلا هذه صعب يلسقلا ىبأف مثريغ

 ةسردملا ىلإ هتفاقث نم ريثكلاب نيذب ىذلا 8صو 5ءمؤند

 ديرم لقاع لاعف ىج هللا نأ ىلإ بهذيل ةيبرملا ةينايسألا
 اعوضوم مالكلاب هللا فاصتاب داري ايف ثحبلا حبصأ دقو

 ىلإ سعألا رخآآ كلذ ىضفأ ىتح « لدجلا باب ىف هرطخ هل

 ىلإ اويهذ نيذلا كئلوأ , "19 ةلزتمملا ىلع ةك احلا ةئيملا ءاضق

 اميدق ايلْزَأ نوكي نأ ديالف هلل ةفص ناك اذإ مالكلا نأب لوقلا

 هذإو دوسأ رعش هلو تمبمم لغسألاو فوجي ىلعألا هغصن ناسنإ ةروص سح
 هنأ نوريو ةينايبلاو (") ساوح سحخ هلو مطاس روف لب ًامدو ال نكي مل
 .« ههجو الإ كلاه ءىث لك » : ةيآلا ىهاظك - ههجو الإ هلك كلهم ىلاعت

 جان هسأر ىلع رون نم لجر ةروص ىلع دوبعملا نأ نوربو ةيريغملاو (4)

 بضنلا ثبف مهيصاسم نم بضغ مث . دابلا لامكأ هعيصأي بتكر وت نم
 ةيلاهملا (7 65 « ه) ايدعو احلام نيرحب ناكف عمتجا همسج ىف ًاقرع

 هتافصلا تابثإ ىف قارمتإلا نم عونلا اذهل لايم مهلكو ةيسنويلاو ةيرارزلاو

 ( برعملا ) ىزيرفملا - زاجيإ ىف ابأ ام وحم ىلع هلل

 م#ب جو مهمموصخ درش قح نومأللا مايأ ةلزتمملا ناطلس الع )١(
 سكت لكوتملا ءاج املف ( 58١ ص ١ شاه ًارقإ ) نوجسلا قامعأ ىف

 هفئاظولا نم ملزعو مهناطلس لامأو مهتوص تفخأو مثءامحز درشو مهملع
 نجسلا بهايغ ىف هب قلأو داؤد ىلأ نب دمأ ىضاقلا ىلع شبقو ةيموكحلا

 سانلا هبحأف ثيدحلاو ةنسلا لهأ ةلكت لع اذهمو . ةلزتممل رصتني ناك هنأل

 ف ءاثلخ نم رهظأ م لوأ ناك لكوتملا نأ بادآلا صز ىق ءاج « كلذ

 ايرقم سانلا بولق ىلإ ًاببحم ناك كلذ عمو . هتوهش ىلع كامهنالا سابعلا
 كلادجلا قوس ةماقإو لازتعالا راهظإ نم قئاولا هايحأ ام تامأ هنأل مهللإ

 «(برعلا )



 ل ملإ

 .ف ملكت دق ناك اذإ هللا نإف الإ و « اهلك ملاوعلا لبق ًاذوجوم
 زوم الو . لبق نم هنكي ملام راصو رييغتلا ىلاعت هسم دقق نامزرلا

 هناك اذإ مالكلا نإف اذه ىلعو « هللا ىلع ةلاحتسالا لمحت نأ
 ىلط نوكي نأ دبالف « مالكلا اذهل اليجست نآرقلا ناكو هلل ةفص
 .« الطاب اوغل اذه ناك دقو « هللا مالك هنأل اميدق رابتعالا اذه
 لزنأ دق ثداحلا ملاعلا نم ًائيش ناك نآرقلا نأ حضاولا نم نأل

 .ض.ب اذهب دهشت اك ناكلاو نامزلا ىف ىل بتكو « سانلا ىلع
 مغرلا ىلعو < هدوجو نيع ىم هللا تافص نإ مث « ةحيرصلا هنايآ

 .قاخلاك ةيلع تافص عضب تمبتتسا دق هتاقولخمب هتقالع نأ نم

 هدحو نامزلاب ةقلعتم تافصلا هذه نإف دوجولا رارمتساو

 .نارقلا رابتعا نأ ىلإ ىلزامعلا نومألا ةفيلخللا بهذ دقو

 مفتشاو . ©”ناعإلا وتباث الإ هزوج ال ناحتما نامزلا ىف اقولخم

 .قرشتسلا « رويم » ذاتسألا نع « نومألا رصع ه بحاص ىور )١(
 ةركف تلوح نينسلا رمم ىلعو ... » : هصن ام ةفالخلا هباتك ىف لاق هنأ

 ماياعر هيف لمح ىذلا موكثملا هنالعإ ىلإ ىأر درجم نم نآرفلا قلخ ىف نومألا
 وادغب ىلاو ىلإ لسرأ دقو . مهل ةديقع هذاخنا ىلع تابوقعلاو داهطضالاب

 ءاهقتلاو ءانلملا رابكح عمجي نأب ًاممأ مورلا ىلع ةريخألا هنلمح ىف وهو
 نم ريثكر ثأت دقو « مهتباجإ هيلإ لسريو ةريطخلا ةلأملا هذه ىف مهنحتعو
 .لوفلا اورهظأ قح شيتفتلا ةككحمب هبشأ ناك ىذلا ةرظانملا سلجم ىف ءانلعلا
 . قولخع ريغ نآرقلا نأ هتديقع ىلع اتباث قب شعبلا نأ الإ ء نآرفلا قلخم
 ركسمم ىلإ ديدحلاب اليكم هوا ىذلا ىلبتملا بهذملا بحاص ليتح نب داك
 مس لعقلاب ادده نيفلاخلا ءالؤه نم نينثا نأ خيراتلا ركذ دفلو . ةغلخلا



 د مما

 ًاريثك اوساق دقو مهئاطلس مايأ مهئارآل ةلزتعلا بصعت ظحلا ءونبلا

 نبذلا ةنسلا لهأل مداهطضا ءارج نم دعب ايف ًاديدش ًاتتع وقالو
 اوفرسي ملو « نآرقلا مدقب لئاقلا بهذملاب ًاديدش اكسمت اوكست

 تعاذ ىتلا ننسلا نم امج ًاددغ اورقأو ايفرح ًارهسفت هريسفت ىف

 ر لوسرلا مسساب س نانا ف

 عبارلا فتررقلا نابإ حوضولا دج ًامناو حبصأ دق هنأ ىلع 3

 تايلبتذإ | « ةلزتعلا هيلإ بهذ امب ملستلا ضعب خنمرماالا ةرحولل

 ديدج نم نبدلا دعاوق زب زعت ىلإ ةجاملا تسمو « سانلا راكفأ

 ناك نالجر ىعألا اذهم معا دقو . ةعئاشلا ةقسافلا ءوض ىلع

 « نيلسأا دنع ةيسردملا ةفسلفلا وأ 0 لع سيسأت ف لضفلا امل

 ةنس وح ) دادغب لهأ نم وهو "”ىرعشألا نسحلا وبأ اهو
7 5 60 
 هنامسو نيثالثو نيتثا

 « سوسرط 9 ىف اورظنتيل سارح ةرافخ تحن مهم نورسشع لسرأو تس
 قيرطلا ىف مريس ءانثأ ىف ءابنألا مهتءاج نكلو « هيورح نم ةفيلخلا ةدوع
 تاونس ىف نومألا ةعمس عئاظفلا هذه لاثمأ تدوس دفلو « نومألا توعب
 ( برعلا ) « ةرثكح

 لوأل هبهذم حرش ىف ىرعشألا ةلاسر اينالأ ىف نآلا عبطتو ' )١(
 مي قح هتسردم تايرظنل هئارآ ديبأت ىدم ددحت نأ بيطتسن انسلو . ةرمعح

 1 ءاماعلا لوانتم ىف حبصصتو ةلاسرلا عبط

 دادغيب فوتو نيعبس ةنس ليقو نيتثامو نيتسو تسم ةنس دلو (؟)
 تس ةفيلخ اأو ىجاسلا ايرك ز مم دقو (؟) ةثامالثو نيرشعو عبرأ ةنس
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 ةنايعستو نيعب رأو عبرأ ةنس قوتملا ىديرئاملا روصنلا وبأو

 دنقر مس لهأ نم وهو

 . صوصحلا ىلع تايملإلا لئاسم لوانتي ىرظن ع مالكلاو 0
 مركذ نيذلا نوملكتملا فرعيو . اهادع ام ىلإ اهزواجتيو

 ىتا ةياقملا ةلدألاو نيدلا دعاوق ع هنأب مالكلا لع اموت سيدقلا

 قلطتل نيملكتلا ةظفل نكت ملو « "'” ةفلتخلا هقئاقح اهيلإ دنتست

 ف نب نمحرلا دبعو ىرقملا بوقتي نب دمتو حون نإ لهسو ىجلا 7
 دم ىلع ىبأ مأ جوزل ذماتو .٠ ًاريثك هريسفت ىف مهنع ىورو ئرصملا ىضْلا
 راص تح نينس ةدع لازتعالا ىف هيأرب ىدتقاو ىتابجلا باهولا دبع نبا
 ىورت 5 هططخ نم عبارلا ءزجلا ىف ىزيرقملا ىوريو - ةلزتنملا ةكأ نم
 نم هريغو نآرفلا قلي لوقلا نع مجر دق هنأ ةيءالسالا فراحملا ةرئاد
 : هتوص ىلعأب ىدانو ايسرك ةرصيبلا مماجي ةمججا موي دعصو « ةلزتنملا ءارآ
 نالف نب نالف انأ . ىسفنب هفرعأ انأف ىنقرعي مل نمو ىفرع دقق ىنقرع نم
 انأ رسشلا لامفأ نأو راصبألاب ىريال هللا نأو نآرفلا قلخي لوقأ تنك
 « مهيياعمو مهحتاضفل نيبم ةلزتسملا ىلع درلا دقتعم علقم بئات انأو . اهلمفأ
 دعاوقب مهيهاذم دينفت ىف ناعتساو مهملع درلا ىف تقولا كلذ ذنم ذخأو
 قح مهماع دتشاو . ناطقلا بالك نب ديعس نب دم نب هللا دبع نب دمع ىبأ
 ىرعشألا ىلاعت هللا رهظأ ىح مهسوءر اوعفر دق اوناك ةلزتمملا نإ لبق
 ( برعلا ) مساهسلا عاقأ ىف مزج

 : مالكلا لع ىلع هتمدقم ىف هدقع ىذلا لصفلا ف نودلخ نبا لوقي 00

 نم ةحيمص اهضرف دعب ) ةينامإلا دئاقعلانع جاجحلا نميضتي لعمالكلا نإ
 نع تاداقتعالا ىف نيفرحنملا ةعدتبلا ىلع درلاو ةياقعلا ةلدألاب ( ع رمعلا
 لصفلا ىف ) مالكتلا ملع لئابم اوم لوقيو « ةنملا لهأو فللا بهاذم
 لئاسم اوطلخ دق نيملكتملا نم نبرخأتملا نإ : (تايهلإلا لع ىلع هدقع ىذلا

 تح لع عوضوم هباشتو مهتحابم ىف اهضورعل ةفلفلا لئاسع مالكلا ملع



 مد مع

 اهتالطإ ناكمإلا ىف ناك ذإ « ةنيعم ةسردم ىلع اهرمأ لوأ ىف

 تحبصأ دق تناك نإو . ءاوسلا ىلع مهريغو ةنسلا لهأ ىلع

 5 ةئسلا لهأ هوحشت ىذلا ءاجالا ةاَح ىلع نمزلا رورع قلطت

 مهاوس ىلع قلطت امم رثك أ مالسإلا

 اليثض اينايسأ ىف راشتنالا نم ةلزتعلا بهاذم ظح ناك دقو

 ةيعجللاب ةماعلا ناهذأ ىف تنرتقا دق ةقدنإلا نأل ؛ اليوطاتمز ادج

 5 ةيمالسإلا دهاعملا ىش تدده ىتلا ه :رطخلا ةيرسلا ةيمطافلا

 سانلا نع ءافخ ىف ريكفتال ةفسالفلا رارطضا ىلإ اذه ىدأف

 نم اوردحتا نيذلا نب ركفملا نم ةئالث اينايسأ تبجتأ دقو

 ةرسم نبا مث . امظع سانلا ىف ريثأتلا نم مهظح ناكو ىبرع لصأ

 ةمسلفلا جا ىف لضفلا عجري مهلإ و « دشر نباو ىبرعلا نباو

 ىف تراد ىتلا تاباتكلا نع هوذخأ ىذلا جزملا اذه , نيدلاب

 نأل » باوص ريغ وهو اهلئاسمب هلئاسمو تايهلإلا عوضوم مالكلا تح
 نم فاسلا اهاق أك ةعيرسفلا نم ةاقلتم اقع ىه اعز مالكلا لع لئاسم

 ناف هب الإ تبثتال اهنأ ىنمع هيلع ليوعت الو لقعلا ىلإ اف عوجر ريغ
 ةماقإ نم نوملكتملا هيف ثدحت امو « هراظنأو عرسلا نع لوزعم لقلا

 وه امولعم نكي مل نأ دعي ليلدلاب ليلعتلاف « اهبف قحلا نع اثحب سيلف ججحلا
 بهاذمو ناعإلا دئاقع دضعت ةيلقع ةجح ساملا وه اع لب ةفسلفلا نأش

 « ةيلقع اهف مهكرادم نأ اومعز نيذلا اهنع عدبلا لهأ هبش عفدتو اهيف فلسلا
 « اهودقتعاو فليلا اهاقلت م ةيلقنلا ةلدألاب ةحيح ضرفت نأ دعب كلذو

 (برعملا ) 1



 د خوال

 موهبلم- ةلوحنلا ةيلقوزيبمألاو « ةشيدملا ةينوطالفألا

 نم نالوألا نانثالاناكد قو . ةيلاطاطسرألاو « طمع« 0ع

 ن. اهبهتله لهأ اودلق دقو « ةماكلا ىنعمب نييفوص ةثالثلا ءالؤه

 « ةنوشحلا ىهاظم نم نييحيسملا نابهرلا نع هاذخأ ايف نييقرشلا

 ةيراقن ةفساف مهسوفن تصلخ نيذلا نينمؤملا سوقطب اجزمو
 دوجولا ةدحول

 نب هللا دبع نب دم وهو  ةئالثلا ءالؤه لوأ دلو دقو

 ةنس ىأ « ةرحهال نيتئامو فيتسو مسن ةنسم - ةرسم

 ةبطرق ن. هللا دبع هوب أ ردحتا دقو . داليملل ةئامئامثو نيناثو ثالث

 نإو « ةلزتملا بهاذل ساملا مالم نيذلا عابتألا نم راصو

 تام دقو « سانلا نع عوزنلا اذه ءافخاب ةكملا هيلع تضق

 تايملإلا بح هتوم لبق هئروأ هنكلو « ًامفاي ىتف لازي ال هنباو

 لبق ةرسم نبا بهذ اذحلو « ةلزعلا ةايح ىلإ ليملاو « ةيرظنلا

 ثيح « ةيلبجلا ةبطرق ةقطنم ىلإ رمعلا نم نيثالثلا فراشي نأ
 تايملإلا ةساردل هلوح نوفتلب اوناك نيذلا هذيمالت عم هسفن فقو

 ىتلا ةيرسال همازتلاو ءافحلا ىف هلبع ناك دقو . اهم.لعتو ةيلاعلا

 مل ًاقمع هيلاعت ذخنتت نأ ىف ًاببس تاطلسلا نم فوكلا اهيلع هلمح
 هل كلسملا اذه نعم دقو « ًاراشننا اهنم عسوأ ةديقعل رسيتيل نكي

 « نورق ن٠ هدهع بقعأ ايف ركفلا ىلع ًايقاب ًاريثأت هتسردلو



 مل

 اهنأب ةرسم نبا اهف لزنعا ىتلا ةقطنملا نمزلا ىضفمب تفرعو

 مالسإلا دئاقع ىلع ةرطخ ةديقع هنم تعاذ ًاركسه تناك

 « داملإلاب هماهتا هيلإ ىةفي دق امم ةرسم نبا فاخو « ةيساسألا

 « ةكم ىلإ جملا همازتعا ةجحم دالبلا ةرداغم ةكحلا هيلع تلمأف

 اهشرع ىلوت ىتح اينايسأ ىلإ برعلا دالب نم دعي ملف اهب ثبلو
 الو ء.ءاملعلا ةدضاعمو حماستلاب رهتشا ىذلا ثلاثلا نمحرلا دبع

 ناكو « ًاراشتناو اعوذ ههلامت تدادزا ةيناثلا ةرملل اذاتسأ نيع

 هئالسم كالسي ىذلا عرولا ىتتلا رهظمب ةماع سانلا مامأ رهظي

 نوري ةماعلا نم هوعماس ناكو « نينمؤملا جبن جهني و « نيبئاتلا

 ناك امني « ةنسلا ةفلاخل رثأ هثيداحأ ىف سيل ايفوص الجر هيف
 « مثال ةمول قالا ىف فرعي ال اذاتسأ هيف نوري نوبرقملا هتذمالت
 ل:القلا نوزاتمملا الإ ابمهفيال ةيفخ ةديعب ةقيمعىناعم هظافلأ لمح

 ثادحتسا لإ ترفلا ف دبع نم لوأ ةريس نئا ناكو

 كلذ ىف هوذح اذحو « ةفولألا تالكلل سبتلملا ضماغلا لامتسالا

 نوطوح اوناك نيذلا باتكلا نم هدعب اوءاج نيذلا رثك أ

 . نوبرقلملا عابتألا الإ اهمهفي ال رارسأب اهنوثوانتي ىتلا تاعوضولا
 هتام موب هرايتعا ىلإ ىدأ حاجنلا نم م اظح هتقي رط تباصأ دقو

 00 ةيسدق ةيصخش اذ الجر ةناعسنو نيئالثو دحاو ةئس

 ةيككشتلا تايملاالل ًاذاتسأ هنم رثك أ



 دل ملال

 ًافرشتسم نكلو . هراثآ نم بوتكم رثأ ةرسم نبال قبي و

 يف ةزرابلا ءارالا نع فشكيل ثحبلا ىلع بكأ اينايسأ

 ةرمسم نبا نأ قرشتسملا اذه هبتك امم ودبي دقو « "'”هبهذم
 قتوزيبمأ ىلإ بسنت ىتلا ةفسلفلل ساجلا هب دبتسي ةيعاد ناك

 ءاكحلا لوأ ريخألا اذه نو ربتعب نوماسملا ناكو . 06001

 هنأ معزت ىتلا ةرواعسألا هيلع تفاضأ دقو . قيرغإلا ةعبسلا

 ةسادت هل و ناهقلو ناولسو دواد ءاكحلاو ءايبنأألا ىلإ عمتسا

 قثوب نم دحاوك ر بدقتلا نم ًانول اذهب بستك اف . هتبهرو ندلا

 هيف شاع ىذلا نمزلا دعب دلو دق ناك نإو « مهنع لقني اي

 ءاكحلاو ءايننألا ءالؤه
 ةيقرشلا ةجرتلاو ةرسم نبا ةجرت نيب ظوحلملا فالحلاو

 يأ رممنعلا وأ لوألا ةداما ضرف ىف موقي ةثيدحلا ةينوطالفألل

 هللا قاخام وأ 0 !1درجحانات هدأ - دسدل ىل وألا ىويهلا

 هللا شرعب هيلإ نمرب و ايحور رصنعلا اذه ناكو

 ل ناك ةرسم نبا نأ نظي ىتلا راكفألل ناك دقو

 م « ةيلاتلا نورقلا لاوط ىدملا ديعب رثأ برغلا ىف اهعاذأ

 وو. - ٠١١ وحن ) ىتلاما لوريبج نبا : نوزرابلا دوهلا

 هنيسأ ل وجيم ذاتسالل قطءتتتتش 53512 3/ ىذا ع5عانعات )١(

 اذا 4 ديردم لآ. 1

 ( برعلا ) ةداع ىلوملا كنؤت (؟)



 ىسومو ]ن3 101-82 ىللطيلطلا نيل اه اذوهيو ( 7١٠ءوأ"

 ليوعتو « ىطرقلا قيدص نب فسويو « ىطانرغلا ارزع نبا

 بهاذلا اوقنتعا دق ءاريقلف نب فسوب نب بوطمشو « نوُبت نبا
 موءانل0 سمعو ءاعد ةلوحنملا ةيلقو زيبمألاب ىمست ىتلا ةيلوألا

 ةرسم نبا نع اهوذخأ مهنأ دك ون نأ ةيمانملا نم ناك نإ و

 ىطسولا روصعلا ىف ىنسلفلا ىدوهملا ركفلا ناك نإ و هنإو

 نم نإف "'”ةلسلسلا هذه بتك نم باتك ىف هتسارد تقبس دق

 . دوهللا ىلع برعلا لضف بابلا اذه ىف تبثت نأ فاصنإلا“

 ةفاقثلاب قيمعلا دوهلا رئأت غلبم "ىراقلا ققحتيل -- انبسحو»

 دوهلا نأو ؛ ةيربعلا ىلإ لقني مل وطسرأ نإ لوقت نأ  ةيبرعلا»
 نباو انيس نباو ىنارافلا اهب ماق ىتلا تاصخلملاب اوفتك ١ دق

 ىلإ ددرتلاو كلشلا ةرظن ًانايحأ نورظني مؤاماع ناكن إو . دشر»

 قرمشآسملا ربتعت ىتلا ةججرتلا كلت - وطسرأل ةيبرعلا ةمجرتلا

 نيا مجرتلل نم ءانثلاب قحأ ةيبروأ ةغل ىلإ اهلقني ىذلا

 ىرخأ عضاوم فو < ا١ه9 ةحفص لئثارسإ ىنب ثارت باتك 69

 باتكلا نم
 مالسإلا ىبض نم لوألا ءزجلا ىف ) نيمأ دمحأ ليلجلا ذاتسألا ظحالي (؟)

 بتك نم ًاريثك اولقب دق ةقاعيلاو ةرطاسنلا نأ ( ةينان ةعيط 757 صم

 اوناك برعلاب طولصتا نيح مهنأو ةينايرسلا ةغالا ىلا ةيلصألا هتغل نم ناتويلا
 سح لوقيو . اهحرشو ةبب رعلا ىلا ةينايرسلان م بتكلا هذه لقني نيئدابلا مح“



 - موا

 امب مهللإ انسملأ نيذلا نينلؤلا نم ءافتكاالا ىلع مهيأر رقتسا دقو

 تاقياعتو حرش نم هوفلخ

 ىركّشم ىف قيمع رثأ صوصخلا هجو ىلع ةلزتعملل ناكدقو

 ن٠ فرعن نأ نيياحألا ضعب ىف ليحتسلا نم نإ لب . دوهلا
 ع ع . .

 . ًااسم وأ ايدوهم هنلؤم ناك نإ مالكلا لع ف باتك ىف صن

 ىأرلا كلذ هللا ىف نيينسلا ةبرعشألا ىأر ةرورضلاب ناكو

 بسلا نيب ةقالعلاو ةيعيبطلا نيناوقلا لف ةحارص ركني ىذلا

 ةيحيسلا ىلعالو ةيدوهلا ىلع هلرثأ ال - ببسملاو

 فيو نب ةبدعس نمز نم ةيدوهلا ةقسلعلا ثءتها دقو

 1840 ) ويلأ فسوب نءز ىتح ( 948 - مق؟) ىئويفلا

 ىف انسلو « برعلا نع هوذخأ ىذلا لدجلاو لئاسملاب (

 مهمامز ىف ةيفسلفلا ةكرملا اوردصت نيذلا ءامسأ درسن نأل ةجاح

 اهياح نيءدقتم نيباحألا ضعب ىف اوناك نيذلا وأ « ماع هجوب
 5 7 0 ُ 6 سس 5

 نومءيم ل ىموم وه اناش ممرطخا نا ع 4 نا اطوش

 ةلق لوألا نيريبك نيبيع ىلع الدب اهي اوماق ىتلا ةكرحلا هذه خبرات نإ <<
 ناك ام ةقد ىف اولقتي مل اولقن امم ريثك ىف ىح مهنأ ىتاالاو » ... راكجالا
 ىلا ءاطخألا نم » ًاريثك نإ لوقيو « هوفرحو هيف اوريغ لب ناثويلا دنع

 (برحلا) «١ قتايرسلا أطخلا اذه هأثنم ناك الع برعلا اهيف مقو
 ؟.؟ ١59 تاحفص ليئارسإ ىب ثارت باتك كلذك رظنا )١(

 اهدع امو 41707 س ًاصوصخو

 ( مالسالا ١ جا 50



 ويلا

 هدقن ىنبوك لا اموت نميدقلا لغتسا ىذلا( 1١١ - ؤ١-0)
 راس دقو  ًاريبك الالغتسا برعلا نم مالكلا ءاملعل قيقدلا

 وطسرأ ىلإ عوجرلا ىف انيس نباو ىنارافلا جبن ىلع نوميم نبا
 هدس# مدعو هتين ًأدحوو هللا دوجو ىلع ةلادلا ججحلا سافلال

 نبا» اهدحأ باصأ نييحيسلا ءاطع نم ةفئاط كانهو

 م:ع006هل0 ثيدنفأ ماق نأ دعب ىدملا ةعساو ةرهش « لوريبج

 هباتك لقنب طمصتتمتع تدهس 1وةلحان5 سقلاربدنج كينمودو

 فصنلا ىف ةينيتاللا ىلإ ةيب رعلا نم الود15 الذادع ةايحلا عوبني

 ىوهم باتكلا اذه دبتسا دقو . رشع ىناثلا نرقلا نم لوألا

 هجو ىلع اهلك عمومكوءم ةءطمدا ةيناكسسنرفلا ةسردملا

 ةرئات٠ 2د:م1هنعدضو ناكيتمودلا ةفئاط تلوانت انني « بي رقتلا

 . مادملا عذاللا دقنلابباتكلا اذه ءارآ ىنبوك لا اموثسيدقلاب

 ةينادحولا ىف انذوأ ناك بتك ةئالث سئلازبدنج بتك دقو

 نم نوكم هللا الخام ءىش لك نأ هيف نابأ دقو ء لع اتمئاقأع

 1ع طعمععووزودع ةاسصلأ ملاعلا رودص أهناثو « ىلويهو ةروص

 ةسردملا تايرظن اهالك عاذأ دقو « 26 ىهن»# سفنلا اهتلاثو

 دوجولا ةدحو ىف ةيبرعلا ةيناسألا

 ةجردب لدجلا نم ًاواخ ةايحلا ع وبني باتك ناك دقو

 هفلؤم نأب نظلا ىلع نييحيسملا باتك نم ني ريثكلا تلمح



 ا ولو

 هسئالدسمع ل" ةيصعومع نريود مويلغ ناك انني ء ىلرع

 ةيب رعلا ةفسلفلا ىلع علطا ىذلا ديحولا ىحيسملا وع هفلؤم نأ نظي

 /١ عطس از هللا ةلك بهذم مهف ىلإ قفوو قفألا بحر اءالطا

 تانئاكلا نأ ىف هبأر لوويبج نبا كراشي  مويلغ نأ مغرو

 هماخ ام نإ لوقن نأ ًابيغ سيلف « ىلويه نم نوكتت ةيحورلا
 اينبم ناك ةةسالفلا ليثأ هرايتعا نم هيلإ بهذامو ءانث نم هيلع

 هتافلؤمل ةيحطسلا هتفرعم ىلع

 ىأرب ماعم ه1 اكهلعو ىسلاملا ردنكسإلا سيو

 هل نك ةكئاللا نع ملكتيو ىلوألا ةداملا ف لوريبج نبا

 (لوريبج نبا ) ىئابسألا ىدوهيلل نيدي وه مث « ىلويهو ةروص
 ةروصلا ىلع لدن ةيلاعتناو ةيلعف ةقالع لك نأب ةلئاقلا ةركفلاب

 بيترتلا لبع ىلويملا ىلعو

 هباتكل ًاناونع « ةايملا عوبني » لوريبج نبا عضو دقو

 ًاديلا لوح رود ةيلاع فراعم نمضتي باتكلا نأ ىعدي هنأل

 ىلع ةيفاخ تناك ف راعملا هذه نأو « اهلك صهاوظلا ءارو نماكلا

 « ةيملإلا رارسألا ىف لهأتلا فوسايفلل تفشكتو « قملاو ةلهجلا

 ةعيبط لوانتت ىتلا ةساردلا هذه لثمب رسفيل نوكلا نكي ملو

 « نوكيب 2 ناك دقو ؛ دوجولا اهيهو ىذلا أديملا ةفرعمب لب ءايشألا



 يروا

 اهايبس تةش دق » ةفسافلا نإ لوقيو « ةيقرشلا ةكحلا فرعي

 « ىجولا قي رط نع دوجولا ىلإ
 ةضراعلا ةي وقت ىلإ اهيف عسوتلاو تاساردلا ءايحإ ىدأ دقو

 « ةينايسألا ةيب رعلا بهاذملا لايح نييحيسملا ءاملعلا بناج نم
 اهريربت ةلواحم ىلإ اورطضا دقف ءارألا هذه اوقنتعا نيذلا امأ

 ىف ًادهج ولأي ال اموت سيدقلا ىرنف « لسراا ءابآلا ىلإ اهتبسنب
 بسلب 0 5١ ظل 511 سنيطسغأ سردعقلا نأ ىلع ةنهربلا

 هنإ لوقت نأ انعسو ىفو . ةيحورلا تانئاكلا ىلإ ةحارص للويملا

 وأ ةلأسم الخ اهلك - لوريبج نبا تايرظن حرشي ذخأ دق

 قدص ىلع دهاش لدع او اهضحديل الإ ءىثلال نيتلأسم

 لع هنطوامماتتو ةءمدتهأت5 ةقرافملا ىهاوملا ىف هياتك اذه

 ةيحورلا تانئاكلا نأ ىلع ليلدتلا ةلاحتسا هيف دكْوي ىذلا

 ن. لاقي ام نالطب ديؤت ججحي هيف ىلديو . ىلويه نم نوكتت
 ارشاب. ًاريثأتو ًاقلاخ ًالعف هلل نأ ررقو "هللا نع رداص ملاعلا نأ

 ىف ريثأتلا نم رفاولا اهظح هتافلؤمل ناكر خآ بتاك كانهو

 ىلازْغلا ىموطلا دمم نب دماح وأ ) ىلازثلا وه كلذ . برغلا

 هتايح قةنأ دقو . مالسإلا ةجحب بقللا وهو ( 1١١ -- ١٠ه

 لوقع طسوتبو ( ةدارإلاب ال عيطلاب ) ًايرورض ًارودص ديرب )١1(

 ( برعلا )



 اكل

 اهرطخ امل ناك ىتلا ةينيدلاو ةيلقعاا تاكرحلا ةحز ىف ةيلقتلا
 ع عي عع

 ايوارو املاعو افوسليف : بيئرتلا ىلع ناكو « هرصع ىف يظعلا

 هودحن هصالخإ َْق بسرال لجر وهو ع ايقوصو اككشتمو

 تثدحأ نيذلا لئالقلا نيدسملا دحأ ريتعيو « ةتباث ةيقالخأ ةياغ

 للملا ىف هعسو غرف دقق « سانلا دنع قيمعلا اهرثأ مدوهج

 مالسإلا ىف باصأو « هتام لهأ سوفن ىف ةليضنلا ظاقيإ ىلع

 يسلق انو نييفقلا ةناكمورسرا فسد لقت

 هفداص اذإ الإ سم هنأ أ ركذتي داكي ال تايهلإلا ىف هثوح 'ىراقو

 دسحتلا وأ ثولاثلا ىلإ ريشي ام

 . هقفلاو نبدلا ةساردب هبابش لهتسم ىف هسفن ىلازغلا ذخأ

 شقاني أدب دقو . هتايح امهتساردل فقي نأ ىلع مزعلا نطوو

 تايملإلا لئاسم هسفنل ثحبيو اهب ًاناسم ناك ىتلا بهاذلا

 بفييماتلا داهطضا ىلإ ساللا ماغط قوست ىتلا ةلاهجلا نأ ىلع )١(

 ذاتسألا لوقي م هتامم دعب ىلازغلا ىلإ اهقيرط تفرع دق مهب ليكنتلاو

 نيماسملاب لهجلا فقو له » : ©« ةينارصتلاو مالسإلا » باتك ىف مامإلا

 برقي ام وأ ةفسالفلا بهذم بهذي وأ نيدلا لئاس» ىف مهف'اخي نم ريفكت دنع
 م باتكلاو ةنملا ةمدخو نيدلا ةئأ ىلع لهجلا مهب ادع لبال ؟ كلذ ن 2
 ًانامزأ نوماسلل اهب عقتنا ام دعبو « ةطانغ ىلإ ىلازغلا مامإلا بتك تادح دقف

 هقيسفتي ريريلا نم نيملاعتملا ةنسلأ تقلطناو « ةئيدملا كلت لهأب لهجلا جاه

 ( نيدلا مولع تع خسن ًاصوصخ بتكلا كلت تعمل « هليلضتو

 ( برعملا ) ... تقرحأو ةنيدملا ىف ماعلا عراشلا ىف تءضوو
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 ىف ًادعاسم ًاذاتسأ بختنا مث « هرمع نم نيرشعلا غلبي انو

 ثيح دادغي ىف ةيماظنلا ةسردملا ىلإ هجوت مث نمو « روباسين
 ًاطاطحما ىتاع مث« هقفلا ةسارد ىف ىناصخ اك همسا عفتراو همج الع

 ةفطاعلا نيب كا عىف دادغب ىف اهاضقن ينس عضب دعب ًاحداف ايبصع
 هيلإ تباث ادق « مالسلاو ءودهلا ًاسمتلم ةمصاعلا حرابق « لقعلاو

 عبرألا قئارطلا ةساردب ديدج نم هسفن ذخأ ظنملا ريكفتلا ةوق

 : ةقيقملا ىلإ ىدبت اهنأ اهءاحأ ىعدا ىتلا

 030 ىلم ولا نورقلا ىف نيملكتملا بهاذم : اهالوأو

 لعب نودقتعي اوناك نيذلا مهو « ةيميلعتلا بهاذم : اهتيناثو
 ف

 م0

 تأدتبا ىلإ مث » : « لالضلا نم ذقنملا » باعك ىف ىلازغلا لوقي )١(
 تفنصو « مهنم نيققحا نيمدقتلا بعك تعلاطو هتلقعو هتلصخل مالكلا ملعب

 « ىدوصق#فاو ريغهدوصقع ًارثاو ًاملع تقداصق . فنصأ نأتدرأ ام هيف
 نع اهتسارحو « ةتسلا لهأ ىلع ةنملا لهأ ةديقع ظفح هدوصقم امإو
 ىذلا نادل الو ًايفاك تح ىف مالكلا نكي ملف ... ةعدبلا لهأ شيوشت
 « هيف ضوخلا رثكو مالكلا ةعنص تأشن امل من « ًايتاش هوكشأ تنك
 قئاقح نع ثحبلاب ةتسلا نع بذلا ةزواجم نوماكتملا قوشت ةدملا تلاطو
 نكلو « اهماكحأو ضارعألاو ىهاوجلا نع ثحبلا ىف اوضاخو « رومألا
 لصحي ملف « ىوصقلا ةباغلا هيف مهمالك غلبي مل مهماع دوصقم كلذ نكي ملا
 ( برعأا ) « ىلا تافالتخا ىف ةياكلاب ةريحلا تاماظ وحمب ام هنم

 بهذمل هتسارد نم ع رق نأ دعب ةيميلعتلا بهاذم ىلازغلا سرد (؟)
 لوق ليلدب « لصفلا اذه بتاك مويج ذات-سألا ىوري اك اهليق اال ةفسالفلا
 سح فيزتو هميهفتو هليصحم و ةفسلفلا ٍِلع نم تغرف امل ىنإ مث » : ىلازغلا



 هه

 000 نيبلاطاطسرألا ةفسالنلا بهاذم : اهتتلاثو

 سيللقملانأو < ضرغ'لامكب فاو ريغ ًاضيأ كلذنأ تماع هنم فيز ام حح
 ةغبات تغبن دق ناكو تالضعلا ميج نع ءاطغلل ًافشاك الو ةطاحإلاب القتسم
 مامإلا ةهج نم رومألا نعم ةفرعع مهيدحم قلخلا كيب عاشو ةيميلعتلا
 « مهبتك ىف ام ىلع علطأل مهتلاقءنع ثحبأ نأ ىل نع « قلاب مئاقلاموسعلا

 ةقيقح نع فشكي ًاباتك فنصي نأ هيأإ بلط دق ةفيلخلا نإ لاقف دازو
 ًابيترت اهبترو مهتاك عمجي ذخأف . بلطلا اذه بيجي نأ الإ هعسي ملف مهيهذم

 قحلا لهأ شعب ركنأ قح اهنع باوجلا فوتساو قيقحتلل ًانراقم ًاكحم
 نوزجعي اوناك مهناف مل ىمس اذه » : هل اولاقو مهتجح ريرقت ىف هتفلا.» هنم
 َ « اهايإ كبيترتو اهل كقيقحت الو تاهبشلا هذه لثع مهيهذم ةرصن نع

 ملعم نم دب ال لي ملعم لك ملعتلل حلصي ال هنأ ىلع موقت مثاوعد تناكو
 ةيلع هللا ىلص دك وه موصحلا اتنلعم نكلو ه ىلازغلا محل لاقت . موصعم
 هلوقي ام رخآ ىلإ ... اولاق اًذاف بئاغ مماعمو لوقنف تيم وه اولاق اذاف ملسو

 ءىث مهعم سيل » ( ةينطابلا ىأ ) ملعتلا بهذم باحأ نأ ىلع ليلدتلا ىف
 (برعلا ) « ءارآلا تاماذ نم ىجناا ءافشلا نم

 ملعب مالكلا ملع ةسارد نم حئارفلا دعب أدتيا هنإ ىلازغلا لوقي )١(
 لير » ههنك ىلع عالطالاو همهف لبق بهذملا در نأ هل نابتساو . ةقسلعلا
 ىتح ملعم الو ذاتسأب نيمتسي ال ًاموهنم ةفدلفلا ةسارد ىلع لبقأف « ةءاع ىف

 ركفي ثبل مث -- لوفي اك -- نيتنس نم لقأ ىف مهمولع ىهتنم ىلع علطا
 « ليبخحتو قيقحعو سيلتو عادخ نم اهيف ام ىلع علطأ تح ىرخأ ةنس اهبف
 دقو ) نويسيبطلاو ( هللا اوركنأ دقو ) نويىهدلا مث ثالث ًاقرق مهفنصف
 نوطالتأو طارتسك ) نويهلإلاو ( رخآلا مويلا اوركتأو هللاب اونمآ

 ىصمو . الصأ هراكتإ بيال مسقو « هب ميدبتلا بحي مسقو « هب ريفكتلا

 ةفرعم ىلإ هيبنتلاو اهنم ريذحتلا ىلإ ىحتنا تح مولعلا هذه ىلع مالكلا ىلإ
 مالكلا لبقت نأ ىلازغلا دنع لالضلا ةياغف « لاجرلاب قحلا ال قحلاب لاجرلا
 تاك نإو ىأرب مياستلا ضفرتو « هلئاقب نظلا نسحمن كنأل الطاب ناك نإو
 (برعلا ) هيحابصي نَظلا ءىست كنأل اقح



 ل موج

 كاردإ عسولا ف نأ نوري نيذلا نييفوصلا بواسأ : اهنءبارو

 ©0بزجلا ةلاح ىف ةيفوص ةقي رطب هللا

 ةقدو ةيانع ىف اهلك بهاذلا هذه ةسارد ىلع رفوت دقو

 © فوصتلا لهأ نم وه اذاف اهنم ىهتناو

 )١( ىأ  مهتقيرط نأ تماعو » : هصن ام ىلازغلا لوقي الصوفية 
 نع 0 سفنلا تابقع عطق مهماع لصأح ناكو « لل#و ملعب م م :ةاعإ

 نع باقلا ةياخن ىلإ اهب لصوتي يح ةثيبحلا اهتافصو ةمومذللا اهقالخأ
 ىلع رسيأ معلا ناكو هللا ركذ هتيلحم و ىلاعت هللا ٠, تأدتباف لمعلا َن .

 فكو ىرقتااب الإ ةرخآلا ةداعس ىف ىل عمطم ال هنأ ىدنع رهأذ دق ناكو

 ىناجتناب ايندلا نع بلفلا ةقالع مطق لك تلذ سأو نأو ىوهلا نع سفنلا

 ىلاعت هللا ىلع ةمحلا هنكي لايقإلاو دولحلا راد ىلإ ةبانإلاو رورغلا راد نع «
 لغاوشلا نم برحلاو لاملاو هاجلا نع ضارعإلاب الإ ميال كلذ نأو

 برعلا ) « قئالعلاو (
 روءأ تاواخلا هذه ءانثأ ىف ىل تفشكتاو » : ىلازغلا لوقي (؟)
 تلع ف أ 4( مفتيل ء هرك ذأ ىذلا ردقلاو . اهؤاصقتساو اهؤاصحإ نكي ال
 عا ينم يس نأو ةصاخ ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مث ةيفوصلا نأ ًانيقي

 اوعج ول لب قالخألا ىزأ مهقالخأو قرطلا بوصأ مهتقيرطو « ريسلا
 ءاملعلا نه عررمشلا رارسأ ىلع نينقاولا ىلعو ءاكملا ةنكحو ءالقعلا لقع
 هيلإ اودي مل هنء ريخ وه اع هولدببو مهقالخأو مهتريس نم ًائيش اوريغيل

 رول نم ةسبتق» مهتطابو مرهاف ىف مهتاتكسو مهتاكرح عيج نه ؟ اليبس
 هب ءاضتسي رون' ضرألا هحو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو « ةوبلا ةاكشم

 ريهطت اهطئارش لوأ ىعو اهلوأ ةقيرط ىف نولئاقلا لوقي اذاف ةلججبابو

 مرحتلا ىرجي اهم ىراجلا اهحاتفمو ىلاعت هللا ىوس امع ةيلكلاب بلفلا
 ىلاعت هللا ىف ةياكلاب ءانفلا اهرخآو هللا ركذب بلقلا قارغتسا ةالصلا نم
 نم بسكلاو رايتخالا تحن لخد داكيام ىلإ ةفاضإلاب اهرخآ هذهو

 < ةيفوصلا قيرط ىف لوقلا » لصف ىف ًاتبثم هارتام رخآ ىلإ 3 ... اهلئاوأ

 ( برعلا ) لالضلا نم ذقنملا ىف



 ل مولا

 ,نم ةقئاش ةصق ىناحورلا ىلازغلا جح ىورت ىتلا ةصقلاو

 ىلازغلانأ ن٠ ىنأت انل اهتيمهأو . اهايصاقتب انتفرعم دادزت نأ ريملا

 ةفسانلا ىف ةددعتملا بهاذملا ةساردب كلذك هسفن ذخأ دق

 ىلإ تجرت تافلؤ» اهبإإ ىهتنا ىتلا متاتتلا نمضو . تايملإلاو

 ةعيبطلا ءارو امو ةعيبطلاو قطنملا ىف هبتك تحبصأو . ةينيتاللا

 ريثأت نأ عم ءرشع ىناثلا نرقلا ىف ةلطيلط ىججرتم دي ىلع ةفورعم

 لوريبج نبا ريثأت لداعي ال ةعيبطلا ءارو امب صتخي امف ىلازغلا

 ق> نيتاللا نيب ًافورمءىتايسألا ركفلا ىف هلغوت ببسي ناك ى ذلا

 ةلزنلا هذه نع هايصقأو اموت سيدقلاو دشر نءا ءاج ىتح ةفرعملا

 لل دنوعر : اه نايسألا نم نينثا رك ذ انتوفي الأ ىبنيو

 لدجلاو . ؟درتسنسل ةالممانم نكرام دنوع رو عديجصتنمل آننلا

 لك حضوب هتفسلف لوألا هنم ىتتسا ىذلا نيمملا لوح راد ىذلا

 .نرإف « لصفلا اذه لهتسم ىف اهانطسب ىتلا ةركفلا حيضوتلا

 .ةلثمأ لل تافلؤم ىف اودجو مهنأ نومعزي نايسألا نم نيقرشتسملا

 نوثدحللا اسنرف ءاملع دك وب انيب ظ برعلا ريثأت اهف ودبي ةديدع

 ةانومداهندمتون» ةينيطسغألا ىف دوجوم هبهاذم لصأ نأ

 كدبلا مدتحا اًئيحو « ةسينكلا نع تفرع ىتلا ةميدقلا ديلاقتلاو

 ةلوقعم رظن ةهجو ىلإ ءادتهالا رذعت

 كانه نأ ىلع نب ريثكلا ةلكق نت نأ لمتحلا ند نكلو



 دلمة؟ 

 كلذ « لصنلا اذه ىف اهلإ انيهتتا ىتلا ةماعلا ةحيتتلا رربت قئاقح

 ى ماللفلا اهيشغ وأ نايسنلا اهيلع ىنع ةميدق تاسارد كانه نأ

 ةميق ةسارد ىف ًاببس تناكو . مالسإلا اهب دق ةيحيسلا ابروأ
 ةسيئكلا ءابآو وطسرأ هبتك ام تلمثو برعلا تافلْؤم تاوانت

 فكوسدكقللا

 ءالعلا كئلوأ برعلا ديلقتب مهت نأ انل ىنبني ال هنأ ىلع

 ةفاك ةنامأب اواقن دق ءالؤهناكو « مهتتوعم اوسلا نيذلا نييحيسملا

 ةضونلا اورصاع نيذلا نييحيسما نإ مث « ماع هجوب نيمدقألا مولع
 نبذلا برعلا نع ىلع نه هوذخأ امل ةعضلا اورعشتسي مل ةيب رعلا

 رثك أ ىلقعلا مهقوفتل وهزلا نم اودبي مل مهتأب مل ًاقاصنإ فرتعت
 قبلي اع

 نبرشءو ثالث ةنس ىفوتملا"”ىرقشلاسولمط نبا ناكدقلو

 حورب بتكي « بيرقتلا هجو ىلع للرصاءىذلاو « فلأو نيتئامو
 يجنتلاو ددعلاو ةسدنملا لع كلذكو » : لوقيف فلصلا نع ةديعب

 « نيمدقتملا مواعلا هذهى اوزب دق مالسإلا ءاماع نأ ىتح قيسوملاو

 انلصي مل ًاثيش مولعلا هذه نم سانلا ىديأ ىفام نوكي نأ داكيو

 « ... نظلا ىلع بلغألا وهو سردنا هنأل امإ نيمدقتملا نع هلثم

 درك دع ذاتسألا ةداعس ريدغت ىلع ادايعا رقثلاب 1ك مه2انجرت )١(
 . ةياقملاو ةيلدنألا مالعألاب ساخلا « ىكلملا ةيبرعلا ةغللا عمج ىلإ كب ىلع
 ( برعلا ) ١995 ةنس سطسغأ ١1 ددع مارهألا ةديرج رظنا



 موو

 ىأرلا اذه ديوب "7 ةنيدملا تاساردلا نإف لاح لك ىلعو

 رابك ىلإ ليمي ذاتسأ فاصنإ ىف سوامط نبا:هيلإ بهذ ىذلا
 « مهراث) ةميقنم ضغلا بنجتي و « ءاملعلا نم فلسلا هيلإ لصو أم
 ايف اواصوت دق نيملسملا نم نيركفللا نأب هاوعد تناك نإو

 «ةيمقاولا مواعلا ىف هيلإ اودتها ام لثم ىلإ ةعيبطلا ءارو اب لصتي

 باصأ امانيأر دق انإو . نيكحم ساسأ ىلع موقت ال ىوعد
 ىبرعلا اهب ون ىف ةيلاطاطسرألا

 هنم ىلهم ىذلا عبنلا ىلإ ءادتهالا ةبوعص ديزب ام انفداصيو

 ءارالا نم ةرفو ىلإ هنافلؤم ىف ءادتهالا رذعت وه كلذ « « لل »

 « لا » نأ انفع اذإ اننأ ىلع « برعلل اهتبسن تبثت ىتلا ةيفسلفلا

 ملكتي و بتكي ناك هنأو ع ةيقرشلا تاغللا ةسردمل ًاسسؤم ناك

 ةديقعلا يدقت ىلع ماق هتايح نم لوألا ضرغلا نأو « ةيبرعلا

 ومن ىلع دهشتسا دق هنأو « ةيلقع سسأ ىلع نييقرشلل ةيحيسملا

 نم ناك اذه انفرع اذإ « سنوت برعل هريشبت ءانثأ نولوقي ام

 هتايح نه رشابملا ىنرعلا ريثأتلا داعبتسا نأب رعشن نأ لمتحلا

 ةضايقلا دنكلازعو ةربزغلا هلويم ةرئادل لعتفم قيبصت

 برغلا ناكر صعىف ( 1816 - 0-١ ) « لل » شاع دقو

 لصألا ىف ) رع ىتاثلاو رضع ىداحلاو رشاعلا : لوصفلا رظنا )١(
 ( ىزيلجإلا



 مسسا 00# حا سا

 امبمو « حعيحصلا هتفسلف ردص» نع ثحبلا دواعي أدب دق هيف

 ىلع « لل» داّتعا ىدم ددحم نأ ميطتسن ال انإف ءىث نم نكي

 قئاقملا ىتش اهم لوانتن ةقيقد ةسارد دعب الإ نيماسملا ةفسالف

 لاح ىف اني ىهتني ال ددصلا اذه ىف هفرعن أم نكلو « تامدقماو

 انرماخي مل نإو « لصاف ىأرو ةمساح ةجيتن ىلإ لاوحألا نم

 « هتايباإ نم ًاريثك برعلا نع ذخأ دق « لل» نأ ىف كشلا
 نع اهيتك ىتلا هتلاسرف « هتاباتك ىف ىنيدلا مسقلا نم ىرحلاب وأ

 هناتك ىف بتكي هارت اك « اهسفن ضرع مت ةلاملا هللا ءايسأ

 ماظن و ©« تاطابرلا» نع حضاو ناسحتساب 13

 داشناب ةدايعلاو بذملا تالاح ةراثإ نم هنمضتي امو سب وارذلا

 انماخي نأ ادج ايعيبط ودبي و « فورعم طن ىلع ةنيعم تالك

 ن٠ ىئالسإلا ملاعلا ىف عاش امو « لل » نيب ناك ام نأب نظلا

 هدرم امنإ ةشيعملا ةقيرطو تاداعلاو ةغالا نوؤش ىف هبشلا هجوأ

 هفغشو نيهسملا نه هبرصاعم دنع ةينيدلا ةايحلل هتظحالم ىلإ

 ىلوألا ةيحيسملاروصعلا ىف كاسنلا ذوفن ىلإ هدر نكمي امهرثك أ اهم

 تاق دق ةيقرشلا تاساردلل ابروأ اهقنع ةنسرتم لوأو

 « فلأو نيتئامو نيس ةنس ةلطيلط ىف ظاعولا نم ةئيه اهسيسأتب

 ةيليجتالاتاغالاو ةيب رعلا ةغالا سي ردن ةسراملا هذه ىلوتت تناكو

 مايقلا ىلع ةردقلا اوتوأ لاجر جيرخ اهل ر سيتي ىتح ةيربعلاو



 اك ل تب

 هذه هتبنأ ماع نك ناكو « نيماسملاو دوهللا نيب ريشدتلاب

 رصاع ىذلا جدوتمنس04 ةاقعانم « نرام دنعر» : ةسردملا

 ىف ريظن برعلا ىنلؤمي هملعا نوكي الأ لمتحي ىذلاو اموت سيدقلا

 نآرقلا ىلع هتفرعم رصتقت مو « ةثيدهلا روصعلا ىتح اهرسأب ابروأ

 ن. ءاملعلا ذاذفأ تلمث اهنإ و « مالسإلا ىف ةيوبنلا ثيداحألاو

 عم دشر نبا ىتح ىبارافلا نم مالسإلا ةنسالفو نيدلا لاجر

 . مهنب فالخلا هجوأ ىف ةيدقنلا تاظحالملا نم هل ناك ام

 ريغ) ملا ىلع درلا ىف ةيفسانلا ةصالخلا : ناموسوملا ناباتكلاو

 دِص ناعيإلا نع عافدلا : 5ىصسق ءمهثعد 0ءهلناعو ( ةيحيسملا

 بوهأو لعن 209عداند |ادانعم5 ءأ ]ب02605 دوهلاو نيملسملا

 هردصأ سمأل اذيفنت ابتك امهمإ ثيح نم دحاو لصأ ىلإ نادري
 نيرشبملا ةئيه سيئر

 تفاهم » ىلازغلا باتكل ام نترام دنومير كردأ دقو

 « ناعيإلا نع عافدلا » هباتك ىف هنم لخدأف رطخ نم « ةنسالفلا

 هجو ىف ريثَأ الدج ناك ءارالا نم اريك ًارطش طانهنو 10

 نم ريثك ىف نويحيسملا.دافتساو . هئاماعو مالسإلا ةفسالف

 تابثإب قلعتي ايف ىلازغلا ءارآب نيملا كلذ ذنم ةيلعلا مهئاحبأ

 اهيلع دمتعا ىتلا ةلدألاو نءعوننو هع متطفاد مدعلا نم قلخلا



 د اء ل دس

 ثعبلا ةديقعو « تايئرحلل لماش هللا ع نأ ىلع ةنهربلا ىف

 تاملا دعب

 هجو ىف ىلازغلا اهراثأ ىتلا ةلجلا ناونع دنوعر جرتيو

 ظانتسو دعا طعوععمتاة» 5طتامدهمطممنم : ب ةنسالفلا

 ( ةفسالفلا تفاهت ىأ)

 ذنم نييحيسلا ءاماعل ىنيدلاو ىلقعلا ىلازغلا فقوم قار دقو

 نولازي الو . هبتك ام ىلع عالطالا اهيف مل رسيت ىتلا ةظحللا

 اهم ةيانعلاو هثاحبأ ةساردب نيمتبم

 نئرام هفلخ ىذلا « ناميإلا نع عافدلا » باتكرهتشا دقو

 ضرعي نيح وهو « ةيقرشلا بادآلا اهب للاعي ناك ىتلا ةلوهسلاب
 ىربعلا صنلا وأ دودنتلا وأ ميدقلا دهملا نم ةيربع صوصنل

 ىذلا وحنلا ىلع اهسفن ةبربعا! ةغالاب اهلقني نوميم نبا تاياتكل

 ءارآ لقت دقو « ءارقلا نم ةفقثم ةفئاطل بتكي ثيدح ملاع هوحني

 اكاد هتراشإ م« ةينيتاللا ةغالا ىلإ دشر نباو ىزارلاو ىلازغلا

 صوصنلا اهنم دمتسا ىتلا عجارملا ءامسأ ىلإ

 ىلع هقيبطت ىف لقعلا ةلزتم ىف ةلاسر ىلازغلا تافلؤم نيبو

 هابشأ هجئاتنو فاؤلل اذه ثحابملو « ؟"” ةينيدلا دئاقعلاو ماهلإلا

 ىل هباطخ ىف فلؤلا ذاتسألا لاق مك 6 داصتقالا ) ةلاسرلا مسأ ١١(
 ( برعملا )



 وفا دع

 هفلأ ىذلا 5نوسو © ةيفسلقلا ةصالخلا » باتك ىف رثك

 و٠ راك أ اهل دج نأ بعصي ةقيقح هذهو « اموت سيدقلا

 دحاو ريسفت

 ,نع عافالا » و « « ةيف سلفلا ةصالخلا » اباتك ٌدرْبو

 هبلطل ةيبلت ابتك امهنإ ثيح نم « دحاو لصأ ىلإ « ناميإلا
 مدرسا لع طامسهتمراع تروفانب ىد دنوعر هب مدقت

 ضعب ىف هارث ام امهقاقتاب دهشيو « ناكينمودلا ةئيه سيئر

 هبشلا هجوأ نم اهلوصف

 ةميقك . اهرطخ احل لئاسم ىف اموت سيدقلاو ىلازغلا قفتيو

 .ىناعملاو اهتايثإ وأ تايهلإلا ىف ةقيقحلا حرش ىف ىناسنإلا لقعلا

 ىف ةنمضتلا هتينادحوو هللا دوجو تابثإ ىف ةيرورملاو ةنكملا

 ةدناعأو همالكو هتطاسب و هللا لعو « هللا ةب ور ناكمإو « هلاك

 < لسا اهامح ىتلا تالاسرلا قدص ىلع دهاشك تازحعلاو

 تاملا دعب ثعبلا ةديقعو

 .سرادملا ءارآ ىلإ ًانايحأ ريشب اموت سيدقلا نأ انيأر دقو

 - لاثملا ليبس ىلع - لوقيف مالسإلا ىف نيدلا ءاملعل ةفلتخلا

 « ةيحيسلا ريغ) مال ىلع درلا ىف ةيذسلفلا ةصالخلا هباتك ىف

 : لي ام 8 ءزج ةلال ةحفص



 م لعل

 ىلإ اويهذ نذلا هيف ىدرت ىنلا أطخلا اذه الوأ كانهف »

 ريغ نم ةيملإلا ةدارإلا درحم نع تردص دق ءايشألا ةفاك نأ

 نم مالكلا ءاملع اهفرتقا ىتلا ةطلغلا ىف هذهو « لقعلل لخد

 نوميم نب ىموم ىنابرلا لوقي اك « برعلا عيرشت ىف نيماسلا
 ىه هللا ةدارإ نأ نوري نيذلا كئلوأ ن؛ عدططأ 8ةهزروعو قل

 س ايناث  اننإ مث « دربت الو نخسست رانلا نأ ىف ةديحوأا دلعلا

 ةردقلا نم ءادتبا لسلستت للملا نأ ىلإ نوبهذب نيذلا أطخ دنت

 © ايرورض السلست ةيحلإلا

 فرع ةاورو اموت سيدقلل هانطسب ىذلا اذه نم نايتسا

 نيرئاملا ةلالد وأ ىرايملا دشرع : نوميم نبا ) ىموم باتك
 هتامولعم ًاسأر ةيبرملا نع قتسي مل هنأ ( ًانايحأ برعلا هيمسي اك

 ىلع ًاداّتعا - انك نإو ةلاخلا هذه ىف ةلزتعلاو ةيرعشألا نع

 ناك نومي نبا نأب نافلا ىلإ ليم ال - بابسأ نم هانفلسأ ام

 نم ناك ىلازغلا نإ مث « هنامولعم هنم ىتتسا ىذلا ديحولا عبنلا

 ناكرتشي اناك نإ و اموت سيدقلا نم اءاب رصقأ ةيلقعلا ةهجولا
 اىفويمو امهفطاوعو امهتياغ تناك ذإ « تافصلا نم ريثك ىف

 تايراظنلا تايثإل هناياتك ىف 0 اهالكف « اهرهوج ىف ةد>او

 دشأ ىنع امالكو « ماكحألا نم كح ردصي نأ لبق ةضراعلا
 مالك ءالوقم» ًاسيضوت هبهذم اهيف حضوب راث“ا رادصاب ةيانعلا»



 مس ا”#.وه هيمن

 دق ( ىلاعت ) هنأي فرتعاو « هلل فوصلا هك اردإ ىف ةذل رمشتسا

 1 ؟9ءابح هل ودبت ىلوألا هنالواحم لعج
 ويب

 رك ذ ىلإ انيهتا ليفط نباو هجاي نبا نع ًاحفص انب رض اذإف
 وهو ؛ اهلك ةفسافلل حراش ربك أ ناك ىذلا «دضر نا»

 م 115ه - 118 و هوم - ه١٠٠ ؛ دشر نب ديلولا وبأ

 ىلإ ةباستتا نم رثك أ ىبروألا ركشلاو ايروأ ىلإ بستني وهو

 فررقلا ىتح ايلاطيإ ىف الفلغتم هريثأت ثبل دقو . قرشلا
 ىنيليشأ نيب راث ىذلا فورءللا لدجلا ثعأب وهو ء« رشع سداسلا

 طه مومدمعأ ىزانويع و معطتاتمأ

 رطل ىتح ىبروألا ركفلا ىف ايح المع دشر نبا ثبل دقو
 نم رثك أب ةينيتاللا ةغللا تظفتحاو "”ثيدحلا ىيرجتلا ملا

 ىجتاام لك نإ لاقو . همايأ رخاوأ ىف ةفدلفلا امون سيدفلا كرا )١(

 ( برعلا ) ءايع ةفاشلا اهتسارد دعي هيلإ
 ةلكمم تّئشنأ » : ركذلا فااسلا باتكلا ىف مامإلا ذاتسألا لوقي (؟)

 ةذمالتو دشر نا ةذمالت ىعسب اعروهظ فيخ امدنع ةفسلفلاو ملعلا ةمواغل

 ةبيرغلا ةكحللا هذه تئشنأ ءايلاطبإو انرف بونج ىف ًاصوصخ هتذمالت
 ىلامت ةدم ىقف . مايقلا قح اهلامعأب ةكمحلا تماق . ادئاكرون بهارلا بلطي
 نيتئامو فالآ ةرهع ىلع تكح 1١44١ - ١459( ) ةنس ةرصع

 ةئامتامو فالآ ةجسىلعو « اوقرحأف . ءايحأ و اوقرحمنأب اصخشن رشعو

 انلأ نيمستو ةعبس ىعو « اوقنشو اورههق . ريبتلا دبي قنهلاب نيتسو
 ةنس نارتال مت ررق ... تذقنف ةفلتخم .تايوقعب اصخش نيرهعو ةنالثو

 دبع ناكينمودلا رفلبو ء'هشر نبا ةفسلف ىف رظني نم لكن علي نأ 16 +1
 ( مالسإلا ل ١جعد ؟١٠)



 مدل اخى"

 « اهتدقق دق ةيبرعلا تناك نإ و اهيلإ تلقن ىتلا هتافلؤم نم فلؤم
 بالط ىوه ىلع ءاليتسالا ىلإ دشر نبا قفو دقق برغلا ىف امأ

 ناف مالسإلا ىف امأو . نامزلا نم ًاحدر هرصع ىف ءامدقلا ملا

 اهيلإ دنتسي ةجح مايألا نم موي ىف نكي مل دشر نبا
 وه لغشو ةبطرق ءاهقف نم ةرسأ نم دشر نبا ردحتا دقو

 ىلع هتايح فقوو « ةنيدملا هذه ىف ءاضقلا بصاتم هدجو هونأو

 ءادأ نم غارفلا دمي هبتكي ناك ىذلا قيلعتلاو قسلفلا فيلأتلا

 ةريبك ةوظح عت نمزلا نم ًانيح ثبل دقو . ةيئاضقلا هتابجاو

 نوفرسي و هنومواقي اوناك نيدلا لاجر نكلو « شك ١سم طالب ىف
 قانتعاو ةقدلنزلاب مهاف هطوقسب هل مهحافكىهتنا ىتح هتمواقم ىف
 هتامم لبق هلمث دق وفعلا نأ ولو . ةيطرق جراخ ىننو ةيذوهلا

 ةئامو نيعستو نامت ماع تام ثيح شك ارم ىلإ ىعدتساو

 مويلا ىتح كانه مئأق هريقو . "”فلأو

 ةعانصلا نم اًئيش همالك ىف رظني نم نعلو هنعلو دشر نبا نم نودختي تح
 سملت نم ةقيط لكن م مولعلا بالطو ءارمألا منع مل كلذ نكل « ةدابعلاو

 ©« هراكفأ شعبي لوقعلا ةيلحتو هبتك نم ءىش ىلإ لوصولل لئاسؤلا
 ( برعلا ) | ش

 ءابلعألا تاقبطنم ىتاثلا ءزجلاو ناكلخ نبال نايعألا تايفو ىف ءاج )١(

 دق دشر نبا نأ : نوطنأ حرفل هتفسلفو دشر نبا ىفو ةعبيصأ ىبأ نبال

 ىف دسحلا ظقيتسا تح ( هللا روصنلا بوقعي ) ةفيلحلا ةءانع هب تدتشا
 تح اوذخماو ةقدئزلاب هومهتاف مهتسلأدشرنبا ققلطأو . هيلإ نيب رفلل سوفت



 سس سسوس

 نأب لئاقلا ئأرلا لثمم هنأ الاوط ًانورق دشر نباب نل دقو

 تعسو . مماوعد ةحص ىلع ًادهاش امهللإ امو ثعبلاو ماعلا مدقف هنأر نم ح

 لوقت ذإ . هردقي ىرزيو هب ضرعي دشر نبا نأب ةفيلخلا ماهمإ ىلإ ةياشولا
 هيلع رؤي هنأو - ريربلا كلم دنع ةفارزلا تيأر : 6 ناويحلا » هءاتك ىف

 نع ثيدح ضرعم ىف لاق هنأب هماهتا الإ ةاشولا ىنأو - ©« ىم » هاخأ

 ناك ام داع موق دوجو هللاو » داع موق تكلهأ ىلا عررلا» تهيش ةيتاع خر
 ء ميركلا نآرقلا هب ءاج امل ايذكم اذهب ناكف 6 مهك اله بيس فيكف اقح
 ىلإ هب تهثا قح هلهأو ملعلا بحي ناك ىذلا ةفيلخلاب ةباشولا تدبتساو
 اذهل دقعناف . دشر نبا بتك ىف مهمأر اوريل ةيطرق ىف ءاهقفلا ذاذفأ عمج

 ةناسيلأ ىلإ ىتف دشر نبا ءاصقإ ةرورض ىلإ ىهتاو ممرابك نم سلي
 قارحاب, ىفقي روشذم ردصو م ١١526 ةنس وح ( ةبطرق نم ةيرقم ىلع )
 . اهمومم نم سانلا ريذحمو « اهلوادن جرحمو « ةفسلفلا لوانتت ىلا تكلا

 + ةقاءاج

 مل رقأو « ماهوألا روحي ىف اوضاخ موق سهدلا فلاس ىف ناك دق »

 « مويقلا يملا ىلإ وعدي ىعاد ال ثيح « ماهفألا ىف مهلع فوفشب مهءاوع
 نء الام ًافص ملاعلا ىف اودلفع « مولعلاو هبف كوكشملا نيب ليمفي ماح الو

 اهنيابتو « نيقرسشلا دعب ةميرشلانم اهدعب ع قاروألاو ىتاعملا ةدوسم < قالخ

 نوبعشتي مو « اهئاهرب قحلاو ء اهئازيم لقعلا نأ نومهوب . نيلقثلا نيابت
 هللا دارأ املف .... اةرطو لك اوش اهنف نوريسيو « اقرف ةدحاولا ةيضفلاىف

 ىف ةروطسم بتك ىلع مهضعيل فقو « مهتياوغ فشكو « مهتنامج ةحيضف
 هللا باتكب حشوم اهريهاظ . لامعلاب اهيحاص باتك ذخأ ةيجوم « لاليغلا
 هللا مكققو اورفحاف : لاق نأ ىلإ .... هللا نع ضارعإلاب حرصم اهنطابو

 نمو « نادبألا ىف ةيراسلا مومسلا نم مكرذح « ناإلا ىلع ةمذرعلا هذه

 نوكي اهيلإو « هبابرأبذعي اهب ىلا رانلا هٌوارْخ مهيتك نم باتك ىلع هل رثع
 8م :-. 0 ص ل
 نع ربع « هئاولغ ىف دجم ىلع مهتم رثع ىمو . هب امو هكراقو هفلؤم لام

 ةفئاط دشر نبا عم بكنو . حلا .... لجاعيلف « هئادتهاو هتماقتسال يبس
 اهنم لوانت ام الخ بتكلا عيجج تقرحأو « ةفسلفلا ةساردب نيلغتشللا نم

 سح هتساردي افلك لملاب اعولو ناك ةفيللانكلو . تيقاوملاو باسحلاو بطلا



 مس ا يي سس

 كش ان م اخي الو « لالض ىلع ةلزنملا نايدألا نأو قح ىلع ةفسلفلا

 رجيس ىلإ صخألا ىلع هدرمح ةيرظنلا هذهل الثمم هرامتعا نأ ىف

 رك ذي ال ملاعلا اذه ناك ذإ ؟ ةزهع ه: 8مطهمغ قوسنباربلا

 ازعو «وطسرأ ىلإ دنتسا الإ ةيحيسلا ميلاعتو ضراعتت ةيرظن
 نبا تاقيلعت ىلإ فوسليفلا اذه ح رش ىف هفداصي ىذلا ماهمإلا

 املو « ناضقانتم ةديقعلاو لقملا نأ رجيس ىأر نم ناكو . دشر

 دشر نبا ملاعتل ةقيقد ةسارد اهلوانتم ىف دجت ال ةسنكلا تناك

 اهلنس رجيس ىلع اهطخس ىلإ مغنت نأ نم ادب رث مل اهنإف هتاباتكو

 نأ ايعيبط ناكو « هتايرظن هنم دمتسا هنأ ىعدا ىذلا ردصلا ىلع

 اك . هتام دمب هيلإ تبسن ىتلا بهاذلا بحاص دشر نبا ربتعي
 الوئسم ربتعي ادج بيب رق دهع ىلإ 2165:هءاانو سوب روطسن ناك

 سيدقلا ةلاسر نإ و . ةرطاسنلا بهاذم ىق ودبت ةءوس لك نع

 لع تمناهنع « دشر نبا عابتأ ىلع ادر لقعلا ةدحو ىف » اموت

 لئاقلا ىأ ارا امف صراع ىتلا نع[ ءعاتذ مدام 2 عهتذاقك

 « ىلقعلا رظنلا ةهجو نم ةيرورض ”١ لقعلا ةدحو ىف داقتعالا نأ

 ىنمف داع هب مهتا ام هنع تو 'دشر نبا نع داذ نعمل طسوت امل . هلهأل ام ٠
 . ةفسلفلا ةسارد ىلإ ةدوعلاب سانلل نذأو . هعم نيبوكنملا رئاس نعو هنع

 م دحاو ماب هتنحم ءاضقتادعب تام دشر نبا نأ ديب

 *. #5 صأ عرالا# م كارلا 0(



 هم ا اا -ح

 « ةينيدلا ةديقملا ةهجو نم اتاي ًاضفر اهب داقتعالا ضفر ىغبني امن
 ةلاسرلا نإ و « ًاقئاز ًافوسليف دشر نا رابتعال اهتاذ ىف ةيفاكر بتعتل

 ةرشع مسنلا اهب مدقو سيراب فقسأ نغيتسا اهبتك ىتلا ةفورعما

 ةسينكلا مهتادأ نيذلا دشر نبا عابتأل ةبوسنلا ةلأسم ىتئامو

 لوقلا ىلإ ىمرت ىتلا دشر نبا يلاعت نأ ىف كش نم سيلو
 ىف ًارفك تناك س انلا عيمج ىلع ءازجأ ةقرفم ةدحاو سفنلا نأب

 باتك ىف انقداصتو « ءاوسلا ىلع نييحيسملاو نيماسملا رظن

 ةحتاو ةشقاتم نءرام هلأ ىذلا طسونو 6« ناعإلا نع عافدلا 2

 اهق لوقي ىتلاو « "”اهددصب نحت ىتلا ةلأسملا هذه تاوانت

 ماطمعوءاتءمءانص لعءاءوصعمأا15 فينع :رايذبم ةهبش ابنإ
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 دشر نبا هبتك امم حيحصلا صحمن نأ نآلا انل رسيت اذإو

 همزتلا ىذلا ىلقعلا فقوملا نع ام لاح الوئسم ربتعي ال هنأ انل

 حراشكو فوسليفك دشر نبانيب زييكلانم انل دب الف كلذلكع مو )١(

 قلا سيراب ةعماي نأ نامزلا نم نرق ىضم دعي انيأر دقو . وطسرأل

 ريغ اومسقي نأ اهيبيرخ نم تبلط دق دشر نبا تايرظن عابتأ تدهطضا
 دشر نبااهرسف اكوطسرأ ملاعت عم قفتت ىلا ءايشألا الإ اوملعي الأ نيتتاح

 آةدمطلحال, اندلاع دل عور 1. 368

 ١م” صا 1١561١ سراب )١(



 د طمممخإ4»و تح

 نأ عقاولا لب « قح ريغ نع هيلإ نوبسني نم ىحيسلا ماعلا ىف
 عافدلا نايلوتي بنج ىلإ ًانج افقو دق اموت سيدقلاو دشر نبا
 دافتسا لب . "'"ةديقعلا عم لقعلا قاسناب لئاقلا ىلعألا لثما نع
 --امونسيدقلا هب ىنعتو - قووععانء 20مم جورلار وتك دلا

 . ىتالسإلا فوسليفلا اهماقأ نأ قيس ىتلا ةلدألا نم ريثك نم

 . دشر نبال" ةفسلفلا باتك »ىف ثحبلا ةقشمىناعنمو

 فاسأ دق فلولا ذاتسألا نكلو . لعن ايف حيحصلا وه اذه )١(
 ىداث دقو » : ؟5 4 ص لاقق ةنيب ةضقانم اذه شقاني ددبعلا اذه ىف ايأر

 لزت ىلا نيدلا دئاقع الخ لقعلا كحل ءىش لك عاضخإ ةرورض دشر نبا

 « ىجولا اهم

 لصف ىف لوقي دشر نبا نأ حيحصلا وه ريخألا هيأر نأ ىلع انليلدو
 ىدؤلا رظنلا ىلإ ةيعادو اقح عئارسملا هذه تناك اذإو » : هصن ام افلا
 رظنلا ىدْؤي ال هنأ مطفلا ىلع ملعن نيماما رشعم انإف ؟ قحلا ةقرعم ىلإ

 هققاوب لب قحلا داض» ال قحلا ناق ع ع رعلا هب درو ام ةفلاخم ىلإ ىتاهربلا

 نم ام وحم ىلإ ىتاهربلا رظنلا ىدأ ناف اذكه اذه ناك اذإو « هل دهسيو

 عرسلا هنع تكس دق نوكي نأ دوجوللا كلذ واخم الف ام دوجومب ةقرعملا
 ةلزنع وهو م كانه ضراعت الف هنع تكس امم ناك ناف « هب فكرع وأ

 تناك نإو < ىعرسشلا سايقلاب هيقفلا اهطيذتساف ماكحألا نم هنع تكس ام
 هيلإ ىدأ امل اققاوم نوكي نأ قطنلا ىهاظ ولي الف هب تقطن ةميرعلا

 بلط اقلاخم ناك نإو ء كاتع لوق الف ًاققاوم ناك نافذ م افلاخم وأ ناهربلا

 مامإلا ذاتسألاناف « نيدلا ىلع ج ورخ مالكلا اذه ىف سيلو « 6 هليوأت كانه
 دنع عرصلا ىهاظ ىلع لقعلا ميدقت مالسالل ىتاثلا لصألا » نأ ىرب

 ماطاو م ةينارصنلاو مالسإلا باتك ىف هيأر ىلع ملطاف ؟ 6 ضراعتلا

 (برعلا ) كلذك م٠ ص مث ١9ص ١ شماع ىلع اضيأ

 ةفسلفلاو نيدلا نيب ةلصلا ىف دشر نبءا امهفلأ نيتلاسرل ماوه (9)

 - « 6 لاصتالا نم ةعيرسلاو ةنكملا نيب ابق لافملا لصف  اهالوأ ىممو



 سوو

 1ةكأن - [.- ؟9ةعبرشلاو ةكحلا ة ةققاوم ىف لاقملا لصف امسالو

 رددوذلا 11 مانا 2120201 - 1 - طئاستمأل البدل - هادم" 7

 ىف ةغسالفلا ىلع ىلازغلا ةلمح ىلع محفملا هدر ةقسنملا لوصفلاو

 مقوت اذه ىف ثحبلا ةقشم ىناع نم « « تفاهنلا تفاهت » هباتك

 نم صاخلا عونلا اذهل دودل امصخ دشر نبا دجي نأ ةيادبلا ذنم

 برغلا ىف هيلع اوقلطأ ىذلا « ولا نود لقعلا ةءافكي لوقلا

 هبهذم ىلع عالطالا دعب همقوتي ناك ام قةحو ء دشر نبا بهذم

 ءىث نع 'ىنب هباشت امو سدقلاو ءدشر نبا نقوم نيبو

 امهنيب ىلقعلا سناجتلا نمرثك أ
 سردلاب ايهوانت دقو . 6 ةلملا دئاقع ىف ةلدألا جهانم باتك» امهتيئانو تح
 نلريسأ ليجيمو 1.801 0031111165 ىسنرفلا هيتوج نويل ناق رعتسملا
 » ةيناملألا ىلإ امهجرتو 5©1!8631 رلوم اهرسشتب ماقو 41. 2 ىتايسألا

 وا ناونع تحم ةيهافلا» اعم ناتلاسرلا ترمشن مث
 ( برعملا ) (ماعءعأوم ما )

 لصف » : ملعأ ايف ناونعلا ةححو « مويج ذاتسألا اهبتك اذكه )١(
 ( برعلا ) « لاصتالا نم ةعيرسلاو ةنكملا نيب ايف لافملا

 : ناونعتحمه توج نويل ةيسنرفلاب هعبطو باتكلا اذه ةججرتب ماق (؟)
 قمععمرل ع 1ج ؟ءانونمو ع 0ع آد مطقتاصذهمطتع. 1ةل-

 16 0" 1طو 15ءاطل (قتتععوءع5ك). ملععع 1905

 ءارآلا هباشي ام ركذ عم نيسآ لوجيم ةينايسألا ةغللاب هرسشن ىلون' دقو
 رعنو قيوك ًالااموت 2 هفاؤا ةيفسلفلا ةصالخلا باتك ىف اهنممضتي ىلا
 . هناوتع لعحو ايق ايدقت احران اليلحم هعم

 [1هرودعتزم ق 6. ؟ءدهمتأذعم (200ععد طه, 0104
 اهدعب امو ؟ال١ نص رظنا



- 

 نيبلسملا ةفسالف دنع هتاياغو ثحبلا ثعاوب تناك دقو

 « هب قئاللا هناكم ىف لقعلا رارقإ ىلإ مهليم ىف موقت نييحيسملاو
 اهيلإ اولصوت ىتلا مئاتنلا عاضخإ عم ءامدقلا ةفسلفب عافتنالاو
 لئاقلا ىأرلا تابثإ و ؛ ةعباتتملا نورقلا ريكفت هبلطتي ىذلا دقنال

 مهكشل هللاب هبامسأ ذولي ىذلا فوصتلا نيب طسو قيرط عابتاب
 ايكسحم لقعلا يكحتو « قئاقحلا مهف ىلع ىرشبلا لقعلا ةردق ىف
 ةمواقملا تثعبنا دقو -- ةلزنم ةنايد دوجو ىف داقتعالا عم قفتيال

 وه « هباشتم ردصمنم اموت سيدقلاو دشر نبانم لك اهل ىلا
 لوصفلاو . نبدلا ىلع ةيلاطاطسرألا ”ىدابملا قيبطتل ةيداعملا ةئيملا
 امب ةديقعلاو لقعلا ناديم ىف اموت سيدقلا اهتك ىلا ةفورعملا

 ىتا ةيملإلا رارسألا كاردإ نع لقعلا زجعب مزمل نم هتنمضت
 ممماهعأند دش رباب اتك ىف اهلياشامسق اهدج 5 0 .ولا,بتفشكت

 لقعلا نيب عازن دوجو ىف نظلا اهماخن 0-0 08 54

 حضتا ىأو . نارقلاو ليجتإلا نم لك اهنمضت اموح ىلع دئاقعلاو

 كلذف « امل نبدلا مهفو قئاقحلل ةنسلفلا مهف نيب« نيب فالتخا

 نكي مذ ٠ اطخلل ضرعملا 'ىراقلا ريسفت ىلإ كلش ريغ ن نم هد يع

 هللا ناك نيح ايس الو 5 ماودلا ىلع يمص نيبلا فرحا ريسنلا

 ةيمدآ روص ىف روصي

 لوقي م دارملاو - هتايح وأ هسفن نع عافدلا : ةيبرعلاب اهتجرت )١(
 س 4 ةعيرسلاو ةكملا ةقفاوم » : ومال ا نا داتا
 ( برعلا ) .. نيب ايف لاقملا لصف ىأ



 سوس

 ماودلا ىلع صحفي نأ اموت سيدقلا مسو ىف ناك دقو

 , ةقد ىف مثأتن ن. هيلإ لصوت ام عم ةضراعتم ودبت ىلا صوصمنلا

 هذ مطاقلا ليوأتلا ىلإ عجرلي نأ هعسو ىف ناك ذإ « قيفزتو

 « بهاذملاو لاوقألا ةعلفكي ىذلا وهل يجتإلا ناكو ء«صوصتنلا

 ريسفت ىف لصقلا اهدحو ىلوتت تناك ىتلا ىه ةسينكلا نأ الإ

 ليجيإلا صوصن
 اذه لثم ىلإ بهذي نأ مطتسي ل دشر نبا نأ حضاوو

 « هعاطتسا ىذلا دملا ىلإ بهذ دق ناك نإو ديعبلا بهذملا

 030 لي وأت نم اهل دب ال ناك ىتلا لئاسملا طبضل دعاوق ةدع عضوف

 ريغو ةلهجلل هكرت وأ « صنلل حضاولا ىنعمالاهإب ىمقت ةرورض عم

 ةيفسلفلا ةب وعصلا كاردإل ىنكي ام ءاكذلا نم اوتؤي مل نمم نيفقتثلا

 نأب اوئبن اذإ مهناعإ عنعزتي نمو « فرحلا ىنعلا ىف ةنماكلا
 جارخإ وه ليوأتلا ىنعمو » : لافملا لصف ىف دشر نبا لوقي )١(

 كلذ ىف لخي نأ ريغ نم ةءزاجلا ةلالدلا ىلإ ةيقيقحلا ةلالدلا نم ظفالا ةلالد

 هقحال وأ هببس وأ ههببشب ءىقلا ةيمست نم زوجتلا ىف برعلا ناسأ ةداع

 مالكلا فانصأ فيرعت ىف تدوع ىلا ءايشألا نم كلذ ريغ وأ هئراقم وأ
 مكف ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك ىف اذه لمفي هيققلا ناك اذإو - ىزاجلا

 سايق هدنع اعإ هيقفلا ناف ؟ ناهربلاب للعلا بخاص كلذ لمغي نأ ىرحلاب
 هيلإ ىدأ ام لك نأ امطق عطقت نحنو « ىنيقي سايق هدنع فراعلاو « ىنظ

 نوناق ىلع ليوأتلا لبقي سهاظلا كلذ نأ ع عرهلا ىهاظ هفلاخو ناهرلا
 « نمؤم اهب باتري الو لسم اهيف كشي ال ةيضفلا هذهو . ىبرملا ليوأتلا
 انه دصقو « هيرجو ىنمملا اذه لواز نم دنع نيقيلا دايذزا مظعأ امو
 ( برملا ) ©« لوقملاو لوقعملا نيب مجلا نم دصقملا



 ا سوعا

 ىلع درلا ىلوتي نيح وهو . حيحص ريغ ةيئآرق ةبآل قرحلا ريسفتلا
 نان00 اتطأوانعب 100 ( عاجلا ةيحح لوقلا ركن نيضرتعلل

 وه امو ء ناكم لك قوه ام ةعدمعر وان04 ةط هرممتطاتك

 عرشلاىف نأب هياعضرتعا اذإف (عيبللا دنع وه امو « نامز لك ىف

 اهلي وأت ىلع ءايشأو اه.هاولظ ىلع اهلمح ىلع نوملسملا عمجأ دق ءايشأ

 ليوأت ىلإ ناهربلا ىدؤي نأ أطخلا نم نأب لوقلا مزاتسي امم

 باجأ . هليوأت ىلع اوعمجأ ام ىهاظ وأ « هرهاظ ىلع اوعمجأ ام

 قيرطب تبث اذإ عاجإلا نأب ضارتعالا اذه ىلع ادر دشر نبا

 اذه ناك اينظ اهيف عامجإلا ناك نإ . زئاج ريغ اذه ناك ىنيقي

 ىأ ىف ءاملعلانإ لوقت نأ عيطتسنال انأ دك ي وه مث . 1” رتاج
 دودح: ىف الإ ام ةلأسم ىلع مهنيب ايف نوقفتم روصعلا نم رصع

 قيضلا دج ةقيض
 ىلا ةيرملا سفن نييحيسملا نم دشر نبا عابتأل نكي ملو

 عيطتسن الاننإف كالذأو . نيئاشملل هتسارد ىف ممذاتسأ اهب متت ناك

 هبهاذم هوفاضأ ام ىلع داّتعالا

 ماغط نأش نم سيل نآرقلا ريسفت لع نإ دشر نبا لاق

 امنِب ء ةجفلا مراكفأب اوظفتحي نأ ءالؤح ريما نم نأو "”سانلا

 - مهنع لقت دق لوألا ردصلا نم ريثك امأو 2 : دشر نبا لوقي (؟)



 د م -_-

 نم سيلو . "'”لقعلا ءوض ىلع ةسدقلا تايآلا فوسايفلا رسْفي

 صوصن عم فالخ ىلع نوكتس نيملعتلا ةديقع نأ ىف كش

 رربب نأ نكمي ال ىأرلا ىف فالتخالا اذه لثم نكلو « نارقلا

 تايرظنب ناميإلابلطتي نيدلا نأب ةلئاقلا ةئيرجلا ةي رظنلاب ميلسنلا
 ةهوشملاو ةصقانلا ةينيتاللا تانجرتللو . اهتحصب لقملا لس ال

 ىبرعلا فوسليفلا رابتعا ىف اهظح دشر نبا نع اهواقن ىلا

 ماودلا ىلع اومهفيل نوجرتلل نكي لف . نيتقيقللا نيتاه بحاص

 تناكو . ""زاجملاو هيبشتلا اهب دصق ىتلا ظافلأالل ىنفلا ىنعلل

 سيل هنأو ء انطاب و اسهاظ عرسلل نأ نوري اوناك مهنأ - ءاملعلا

 لثم همهف ىلع ردقي الو هب ملسعلا لهأ نم سيل نم نطابلاب ا
 نود.رتأ « نوفرعت اب سانلا اوثادح : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىورام

 . فلسلا نم ةعاج نع كلذ نم ىورام لثمو ؟ هلوسرو هللا بذكي نأ
 « ةيرظنلا لئاسملا نم ةلأسم نع انيلإ لوقت عاجإ روصتي نأ نكع فيكف
 عرسعلا ىف نأ نوري ءاملع نم راصعألا نم رصع ولخمي ال هنأ امطق لمن نحتو
 ( برعلا ) « ؟ سانلا ميج اهتقيقحب ملعي نأ ىنبني ال ءايشأ

 ةقيمملا هيناعم سانلا ةماع نع فو.ليفلا نم نأ ىتيتي ال هنأ ىلع )١(
 نوتوافتم سائلا نأل « صنال ىفرحلا ىنمملا عم قفنت ال ىلا ةديعبلا هجاتتو
 هنع تنايأو « لاقملا لصفىف دشر نبا هضوأام وحن ىلع افعضو ةوق كرادملايف
 نسحي هنأ ىلع « دشر نبا ةدا» ىلع مالكلا دنع ةيمالسإلا فراعلا ةرئاد

 دئاقع ىف ةلدألا جهانم نع فشقكلا » ةياهنىف دشر نبال ملطينأ *ىرافلاب

 نك ل زوج اهف ثحبم ىلع 4 ةلملا

 ( برعملا ) زوج

 لاثمو زاجم (؟)



 ا سل

 .:رعع ةديعب رومأ اهنأ رابتعا ىلع مهفت تازاجملاو تاهيشتلا

 ٠ مقاولاو ةقيقحلا

 زاوج هديك أت ىف ندلا دعاوقب اكسمتم دشر نبا ناك دقو

 صوصنلاو هتلم لهأ هيلإ بهذ ىذلا ىأرلا فلتخا امهم ليوأتلا
 قنم دجو !دبمل ًاقبطم الإ اذه ىف نكي ملو . ريسفتلاب اهوانت ىتلا
 ©” ءداسإلاو هيلا

 ىف دشر نباو اموت سيدقلا تايهلإ نيب قافنالا هوجوو
 تايئزحال لماش هلل ع نأب داقتعالا اهمهأو « ةرثكلا ىهتنم

 سيدقلا ةرايعو « هل ةدب ولا ءارالا نم داقتعالا اذه عبتتسي امو

 ةرابع اهسفن ىه تادوجوملا ةلع وه هللا لع نأ ىهو ةفورعلا امو
 ركنأ دقو « "”« دوجوملل بيسو ةلع وه ميدقلا معلا » دشر نب.

 مهتجحو « تايئزجال لماش هللا لع نأب لوقلا نوملسلل نوؤاشلا
 ريغتي نأ مواعملا ريغت نم مزال كلذك ناك وأ سعألا نأ كلذ ىف

 ىريل نكي مل اذإ هلا نإ : الئاق اذه ىلع ىلازغلا در دقو « اعلا

 ميركلا نآرقلا , ةسدالا ةنآلا ةعباسلا ةرقفلا تم ليجتإ نراق )١(
 511111. 11601. , م ص « لصق » دشر نبا , ةسماخلا ةيآلا ” ةروس
 اهدس امو ١ ص

 )١( لاقملا لصف ىف ديلولا بأ اهركذ ىلا ةلأسملا ةميمض » رظنا 6
 دنوعر ةلاسرلا هذه مجرت دقو : روك ذملا باتكلا ىف 5153 نيسأ ةعبط
 انعام ناعإلا نع عافدلا هباتك اهمْصو 19311111110 4/1315411 نكرام

 لوألا ءزجلا نم نيرسشعلاو سماخلا لصفلا ىف
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 رصبلاو عمسلا دجوم ناكل ىلفسلا ملاعلا ىف ىرجح ام لك عمسي و

 هتاقوانع نم ًانأش لقأ
 ةجردل اموت سيدقلاو دشر نبا نيب هبشلا هوجو ددعتتو

 قملا ىفو ءامهنيب قافتالا درجم نم تبثأ ءىش نع ثحبلا مزاتست

 رطخال ىمأ ( اهدنع) نيدلاو ةغسلفلا نيب قيفوتلا ىلع لمعلا نأ

 عبتي و ةدحاو قيرط ىف ريسي كلذ تابثإ ىرت نيح اننكلو . هل
 فاخ دق دشر نبا نأ ىلإ ىعتنن نأ انل ايعيبط نوكي ةدحاو ىطخ

 انقداصتو ءوطسرأ ىلع قيلعتلا نم رثك أ ًاثيش ىحيسلل علا ىلإ

 تاداهشتسا ةينيدلا ةديقعلا ىلع ةيفسلفلا ةلدألا دعب نيبتاكلا دنع

 جحح همالكل هتسي امهيلك نإ م 3 ليجالا وأ نآرقلا نم ه ةدمتسم

 نيقفتم اهدحنل انإو . ةنيب ةضقانم ةديقعلا ضقانت وأ كلشلل وعدت

 ةياتعلا ةركف ىو « ةكرملا نم هللا دوجو تابثإ ىف كلذك

 يك ءىلاعلا ةدحو نم هللا ةدحو تابثإ امهتلواحو « ملاعلاب ةيملإلا

 ئأزلا هب ناجلاعي ىذلا بواسألا ىف كلذك امهقافتا ىدبتي

 هيزغتلا ةقيرطب ناميإلا مزاتسي هللا ةفرعم باستك 1 نأب لئاقلا
 نأ اك « الآد :هم04هونو ل ةصيقن لك نع هللا هبزعت

 ©7وي دس هجاهع ةلثاملا ةقي رطب ةقيرطلا هذه طاخم امهلك-

 ةفسلفلا ةيلطل مرك فسو: مركلا ملاعلا اتذاتسأ تارضاحم نم )١(
 تاهجو اهز تكن هيض نبه 3 الثم - ملاع.هللا » ةءرصملا ةعماجلاب#

 3 ضع : ءارآ ةنالث لإ بمشتتف م رظنلا



 بل مسلس

 «رئاظنلا هذهىلع ةلادلا ةلثمألا قوسن نأ انيلع لهسلا نمو
 قرششلا ىف مالسإلا باتك دنع ًامئاش اهنم ريثكلا نوكي دقو

 رافنلا ىرجم نايبت ىف ةيفاك اهانفلسأ ىلا ةلدألا نأ ىلع « برغلاو

 حيتأ دقو « برغلا ىلإ قرشلا نم هلاقتنا ءانثأ ىنيدلاو ىنسلفلا

 سردلاب لوانتت نأ اهالت امو 1717 ةنس ذتم برغلا سرادل
 ة1ءطقعا 504 ىصوقبالا ليئاخيم دب ىلع دشر نبا تاقيلعت

 ىف دشر نبا راكفأ نم ًاريثك نوميم نبا عمج دقو « ةلطيلط ىف
 ضعب ىف هب دهشتس امون سيدقلا تاك ىذلا مظعلا هفلؤم

 ةيلدج لئاسم » هءاتك ىف سيدقلا اذه ريشيو « نيياحألا

 لدجلا ىف دشر نا لاوقأ ىلإ « 0دوو:هدعو 0زومناماطع

 هللا لع ةعيبطب قلعتلا

 اموت سيدقلا نع مالكلاب لصنلا اذه - نأ ريخلا نمو

 ةلباقم نم الإ مهفيال هتاباتك ىف « ريثأتلا » ىنعم نأل ىنيوك ألا
 97 نييحييمملا ءابآ ريثأتب مالسإلا ءاملع ريثأت

 ىرععبلا ملا عون نم هنأ ىلع مهقيف قطاوتلاب ذوي ملا نأ (1) تس
 هللا ىف ءىش ىلع لدم الو . طقق ةظفللا كارتشاب د ذخؤي معلا نأ (ب)

 ةيهام ىلإ ىلانإلا للعلا ةسنك هللا ةيهام ىلإ هتبسن ًااع هللا ىف نأ (> )

 ( برعلا ) 6 ةلثاملا قيرط وه اذهو ناسنإلا

 101 طع مانث5 (1ع ءاانكأالع 1062 : ىريلجالا سلا ىف )00(

 (مكلتنعمعع) زد ذاك مهممع عاام

 اذه ىلع اهجرتف اهنم هدصقي ام حيضوتل مويج ذاتسألاب تلصتا دقو
 ( برعلا ) *ىرافلا هارب ىذلا وحنلا
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 نإو « برعلاب رأت نن هتاياتك ىفام تابثإ ىلإ انلصوت دقو
  بتكي اهف برعلا ىلع دمتعي ناك هنإ لوقت نأ عيطتسن ال انك
 نرق وأ ةنيعم ةسردم ةفساف عبني ال اموت سيدقلا نأ قحلا ىو

 بهاذم ىلإ هنامز ىف ةمئاشلا راكفألا در هدوعتىف نإ و «""”نيعم

 بقني ناك برغلا نأب ةليلج ةركذتل ةسينكلا ىضام ىف ءايآلا
 مالكلا اذه ىف سيلو « دوقفملا هنارت ةداعتسا ىف المأ برعلا دنع

 ناك دقق « برعلا انل اهنلخ ىتلا راثآلا نأش نم طح وأ سخن

 مهظح ةلآض ىف ليق امهمو « ءاضو ململا روت ءاقبتسا ىف لضفلا مل

 تناك تايملإلل مهتمدخ نإف ء تحبلا ىنسلفلا ركفلا مدقت ىف

 نيذلا نأ ىف اندنع بيرلو « "”ةيبعألا نم بناج ظعأ ىلع
 ردصم لكن م دمتسي ملو . هعجار ىلع داتعالاؤ فرسي ملوهف » )١(

 ركفي ناك لي . ةصاخ ةدحو اهم فلؤيل رصانعلا هذه نيب متاوبو ًارصنع
 دفتلا ررغ نم ةرغ جرخم نأ عاطتساف امل ضرعي ةركف لك ىف هسفنل
 رظنلا تاهجو نيب ةلصلا هوحوو « ماعلا ىنعملا ىف ةذفانلا ةريصيلاو < قيقدلا
 ركفلا ناديم ضرتعا امم مغرلا ىلع اذه ناك دقو . لوبقملا ريغو اهنم لوبقللا
 « رداصملا فلتخل نوكينأ ىغيني ىذلا مارتحالا اهببس تابقع نم رحلا ىرظنلا
 تاهصدعمأا 0. ل. الا/عططر ق 111505 01 2ظطل1050همأطإل

 آ602008, 1925 م. 0

 رارمتساب ةلئاقلا نيماسملا ةقسالفلا دنع درفلا ىهوجلا ةءرظن نإو (؟)
 باتكرظنا - رضاحلا انرصع ىف ةصاخ ةيمهأ تاذل ةينمزلا تايرذلاو قلخلا
 1/1. ردنالدرف هجرت ىذلا « نيرئاجلا ةلالد وأ ىرايحلا دشرم » نوميم نبا
 كانودك ام ء اهدس امو ١١١ تاحفص ١50 نذل 78عل1 07
 ا تل لحذف سي ةلجم ىف أل 8. 0 0
 اهدس امو ”5 تاحفص
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 مهاوتسم طاطحأو 'راكتبالا ىلإ ممرقتي نيلسلا ءاللع نومهتي

 ماهنالا اذه اولقن لب « ىملازغلا اوحفصتيملو دشر نبا اوأرقيمل ىلقعلا

 باتك ىف لصألا“ ةيمالسإ بهاذم دوجو ىف نإو « ماوس نع

 تصح وهو - ىتيوك الل ةنمدتمو © ةيفسلفلا ةصالخلا »

 مممرو بدجلاب برعلا ماهتال ًايفاك ًاضحدل - ةيب رغلا ةيحيسملا

 راكتبالا ىلإ رقفلاب

 انل ديال رثأ نم هوثدحأام ركذ ىف نيمسملا فصنن يلو

 لدجلا ناولأريثتنأو « طيسولا رصعلا ىف ةفاقثلا خيب رانتعبتتت نآ قم

 ليحتسملا نم نكي مل نإ ريسعلا نم نأ ذإ . ةبحرلا هقافآ ىف

 ىف تغلغتو ىرخأ تافاقث ىلإ تبرست موق ةفاقث نيب زيمن نأ

 حاملا ف بصنا اَذإ بذعلا ءاملا نيب زييتلا بعصي اك « اهنيدايم

 هريدقت هيلع ب اصاخ ًاقوذ ثحاب لكل نأ ىلع . جاجألا

 علا نيدايم ىف ًامئاش ىنسلفلاو ىنيدلا ثحبلا حور ناك

 « ديزي وأ ةعبرأ نورق لالخ مالسإلا هيف داس ىذلا رصعلا نابإ

 « هب زاتعيىذلارحسلاو « قرشلا ل قعلا هب غيطصي ىذلانوللا "ىتفامو

 0 ناك ىذلا رصعلا كلذ تاباتك ىف نييقاب

 اطللو راغسألا ىلإ نورظني اوناك ًارجات يعاش لك نكي موو
 : هللا لضق نم تابه'ابن أك ىناغألاو قيسوملاو بحلاو كراعملاو

 ىف تضقنا اذإ أهساالو لجألا ةلي وط سأنلا ةايح نوكت ال دقو



 د #4

 2 ةذللاناولأب ةلفاخةايح تناك اهنكلو . طالب وأ شرع فنك

 دقو . ةيفيد كوكش رمعملا كلذ ىف سانلا رواست نأ عنم امو

 ىف هذالم دجيو هكوكش نم لمفلاب صلخم نأ ثاكشنملا نكمت
 ىهتناو . هللا ف لحي هنإو هيف لحي هللا نإ الئاق . ةيفوص ةدحو
 نيسسإلاو 2”ةممعهلز ما ولو تْمتيل اك رمألا سعأ لمقلاب

 وحن ىلع هللا ىف ءانقلا تالاح عاتمتسالا ىلإ 0

 رخآ ىت اهارتو « ىنوهاللا انحوب ايؤر » ريسفت اولوم نيذلا ث )١(
 ةريزح ىف دالسلل لوألا نرفلا رخاوأىف اهبتك هنأ نوئظملاو . ديدجلا دهعلا
 اهيلع علطيلق . 13[10011 روطاربمالا سعأب ايفنم ناك ثيح 65

 ( برعلا ) دارأ نم

 تناك . ةيحيسلا دوجو لبق دوهملا نيب أعن ةنبهرلل ماظن عابتأ (؟)
 ءاضعألا ةايح تناكف . ديدشلا دهزلاو غلابلا كسنتلا ىلع موقت مهتيعج
 . ليدعتلا لمتحم الو « ريغتلا ليقي ال تباث' ماظنب رركتت دعاوق ةلملس

 مظنو « ًانيب ًازيامت زبامت ىلا اهتاجرد ىلإ ءاضعألا قرتو « ةيمجلاب قاحتلالاف
 اذه لك ناك ... لك ألا هجولا ىلع اهذيفنتو ةيمويلا مهتايح ىف مهكواس
 سجرلا نولوانتي ال سمشلا ع ولط لبق اوناكف . ةتياثلا مهئدابم ىلوأ نم

 اهنم نوسمتلي مهناك ةدابعلاو ةالصلا نم ناولأب سمشلل نوموقيو . مالكي
 اوعمتجا ءاذغلا ادعوم اند اذإ قح , مهملامعأ ىلإ نوضعي مث . قارشالا

 قح نيتماص نيئداه لكألا ةلاص ىف اومظنتا مث « درابلا ءاملاب اومحتساو
 « بيغلاب سمقلا نذأت ىتح لمعلا نوفقتأتسي مث . ًادحاو ًانول ماعطلا مهتتأي
 هليمز قح ىلع مهنم دحاو تاتفي نأ ريغ نم ءاسلا ىف مثءاشع نولوانتي مث
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 ١75 : راحبلا ءارو ايف ثدحام حرا

 : ( ىزودا ) اينايسأ ىف نيماسملا »
 لح

 : ( ىرامأل ) ةيلقص ىف نيماسملا عبرات
 ١1

 : ( ارييرل ) ةيبرعلا قيسوملا خيران
 ف

 7817 ء 88ه : ليئارسإ ىب ثارت
 ظطك1111111 5

 ؟١٠ : ( ناكلخ نبال ) ةدانق ةجحرت

 : ىفاثلا بهنم ىلع هقتلا ىف هيبتتلا
 فرك

 1١١" : تفاهنلا تفاهم

 ,؟12 : ( ىلازغلل ) ةفسالفلا

 اني ورا

 ١١4 : ايسآ ىف ماوعأ ةنالث
 761١ : ( نوطالفأل ) ةيروهجلا

 امون' سيدفلل ) ةقرافملا صاومجلا َى

 لع 5اطداقصأاو ىيوك لا

 5117 5هصمدعقااو

 ١١84 : ىتاهفصألا ايي جالا

 ١417 : 0ا1ةةزورم سراخل

 آنطرعم لع 8نم قداصلا يبحلا

101 55 

 ١١5 : مارفلا ةكرح

 قيسوللا ريثأتلا نع ةيخيرانا قئاقح
 0 19: ( صراقل )

 هو : تالكملا

 ؟م4: ءاكملا

 ةفسالفلا : ١8854

 مهلاثمأو : ١45

 508 2 ناظفي نب ىح
 ( نيدلا ءاهبل ) نيدلا حالص ةايح

3 

 ه4 : نهعادخو ءانلا ليح

 م0097 : ناويحلا

 776449٠ : ىزيرقملا ططخ

 2 و
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 ؟/م8 , الي ءالال»

 ممألا ىلع درلا ىف ةيفدلفلا ةصالخلا
 م. 78.١ : ( ةيحسملا ريغ )

 نك ل

 ؟١81 : ( رومل ) ةفالخلا

 1١11١ : ( رييتنوربل ) ةيبدأ تاسارد

 "ا

 ل. ]. 7. فيلأت ةينامرج تاسارد
 1جعوحرب (0] عجب المد1ع 1901)

9" 

 م1٠ 2 ( نترامل ) ناعإلا نع عافدلا

 اننا 1 ف

 ٠٠١5 : ( نوميم نبال ) نيرئاحلا ةلالد

 نك

 ١8٠ : ( ويشاكوبل ) نورك ىد
 ءعم٠.م: ( اتحمل ) قرسلا ناوبدلا

0 

 ٠٠١ : ( نوسنوجل ) ساليه سار
 +19 : مايخلا تايعابو

 : (نادراشل) سرافو دنمحلا ىلإ تالحر

 ١و

 ١07 : رفيلا- تالحر

 ١55 : ( هيينرقاتل ) تس تالحر

 ١94 : (ويكستنومل) ةيسراف لئاسر

 حورلاو سفنلا نب قرفلا ىف ةلاسر
 ؟ه : ( اول نب اطسقل )

 ٠١ : وزورك نوسنبور

 ؟1١ : (ردرحل:ىريبملارعشثلاح ور

 ٠٠١ : ازييم اير
 ؟/١٠8 : بادآلا يهز

 1١514« : ( دواد نبال ) : ةيهزلا

1535 

 : ( مكحلا نايلسا ) ةكملا رفس
 مالا

 ؟ ها : عامسلا

 ؟ه١ : ( نوطالفأل) سطسفوس

 ٠١٠١ : (وطسرأل ) ةسايسلا

 ثيدحلا رصعلاو ىالسإلا قرمفلا
 ى: (سؤم نيل )

 : ( وجوه رونتكفل ) تايقرسلا
1" 

 : ىويسألا رعشلل ةينيتاللا ح ورمفلا
 ؟ءه

 ؟ا31611/ ٠ : ( انيس نبال ) ءافشلا

 6ع ( سلا زيدنجل ) ملاعلا رودص

 1011316 لع 0[2ععووأ-

 ؟١5 : مع التعلم

 : ( ىبف ) ءاوطز1لعم ةلحر روص
 ا

 ١ ؟و : ( نيمأ دحأل ) مالسإلا ىض

 "مخمل 24

 ( ىف ءانألا نويع ) ءابطألا تاقبط
 « ؟4+م : ( ةعييصأي أ نبال )
 555ه عت اع

 م

 ةعيبطلا : 84٠



 ١13 : ( مزح نبال ) ةماجلا قوط

 ؟ 5:12 121421 01عا2410116ةرابعلا

 ؟5؟ : [1هم عمد عاى ةراسعلا

 ١ 45 : ( ىئافر ديرفل ) نومأللا رصع

 ”؟

 : ةدووو ريبكلا قالخألا ملع

 "ه١ : ل12

 مالا ,+اا : ديدجلا دهملا
 ؟ا؟ : ميدقلا دهعلا

 ١989 : نويل سراف

 ؟1١1؟ : تسواف

 "44 : ( نيمأ دحأل ) مالسإلا رخ

 انف تل

 ١5" : (رايشل ةياور ) وكسرف
 ١ : (ىدادغبلل) قرفلا نيب قرفلا

 ةعيرسلاو ةكملا نيب ايف لاقملا لصف
 : ( دشر نبال ) لاصتالا نم

 عا““او ,ا“ثاال /ي"ف اا“ ٠٠١

5 

 سيلاطاطسرأ باتك نم لوألا لصفلا
 ةينانويلاب ىمسيو « فوليقلا

 وعو « ( ايجواوث وأ ) ايجولويث

 "514 : ... ةيبوبرلا ىلع لوق
 : ( مزح نبآل ) لحتلاو للملا ف لصفلا

1 5 

 : ( نليومرتل ) يلود ماظن ةركف
 ١4

 1نطعم طاطوزإو- نويقالخألا ةفسالفلا

 ١غ : 50م11011111 1

 ١م : ( ىتودل ) ةبقالخألا ةفسلفلا
 ىطسولا ايسآ ىف نايدألاو تافسلفلا

 ؟١م : ( ونييوحل )
 ؟١٠ : ( دشرنال) دشر نبا ةفسلف

 نضلدل

 ىز روتكدلا ) رصم ىف ىالسإلا نفث
 ١١١ : ( نسح دمع

 ؟44م : ( مدنلا نبال ) تسرهفلا

 : ( ىريبلتراكل ) سطسغأ بيلبق
 ١ ال

 امورو ةنجاطرق نيب حافكلا ةصق
 ى : ( ليوطلا قيفوتل )

 ه8 : ططقلا

 : 80005 06 0عم بهذلا مطق
 ١4

 21-©ه0206 نعوم رئاكو سمقلا
20 : 186 

 ه1 : ( سيماوتلا ) نيناونلا

 ىطعسولا نورقلانم ةيقيسوم تاياتك'
 5نأ1مامع5و 0ع 2

 1[ علت دعألع (0 0115511137
 سو : 1ع)

 : ( سديعثرأل ) ةناوطسألاو ةركلا
 ها

 دئاقع ىف ةلدألا جهانم نع فشكلا
 ء١1 : ( دشرنإأل ) هللا

 مرو
 ٠١5 : ( ىدعسلل ) ناتسلك



 ١م١85764؟56ه م : ةنمدو ةلياك

 ؟ ١ : سعزألا خيرات ىف سهوجلا زنك
 ١١ : ةيحلإلا ايديموكلا

 لع ععمعىدا1ووع داسلاو نوكلا

 ١01 2 مأ 201101

 سورال : ١٠١6

 آهمااذ هماعات ( رومل) خورالال
 ؟ 6م

 1١5" : (رليشل ) صوصللا
 ؟528م86 56954٠ : ةعيطلا دعب ام

 ٠61١ : ( سوميلطيل ) ىطسجملا

 خحيراتب ةفلعتم رسنت مل صوصن عومج
 : مالسإلا دالب ف فوصتلا

 فحل

 « ( نوميم نبال ) ىرايحلا دش
 « نيرئاجلا ةلالد رظنا »

 [)زمعاو- ةيناسنإلا ةايحلا دش
 * انااا 11111113113 الأ12ع

 امك

 7075 : ىدوحسلل بعذلا جوص

 : ( ىنيوك ألا اموتل ) ةيلدج لئاسم
 نفل

 ؟ 97 : ( ةيينق نبال ) فراعمللا

 ؟1 : ( ىهيرشلا ) تاماقلا

 ١ م9694 : نودلخ نبا ةمدقم
 ؟؟7 : ( ىتاتسرهسعلل ) لحتلاو لثلا

 ظ”ظ101

 قطنمللا : ٠١

 ؟؟5 : نييقرسفملا قطنم

 ١9 4 : ( ىلازغلل ) لالضلا نم ذقنملا
 كلك

 775 : ( ىضترملل ) لمألاو ةينلا
 ١١1١ : ىربكلا ةيسنرفلا ةعوسومللا

 761١ : ( نوطالفأل ) سوابط ةرواحم
 شاب

 ٠١5 : نوديق ةرواحم

 ١٠1١ : (وطسرأل ) تالوفللا
 ؟ ١5 : لقاعلا نانآن

 اهلدلا ىلع ىف ىورقلا ماظنلا

 اناا13عع-0:عوسأ 211011 11

 دعأ ىلل ) ال/عواعتت7 اق

 ك : ( ىسيع

 : ةينانإلا خيرات ىف ةيفلف تارظن
 ؟0

 ؟ه 9:٠ : 7ع ممن 2 سفنلا

 كَ

 6ع (سقلازيدنل ) ةينادحولا

 55 ©: ال

 : (ىسيردالل) اينايسأو ةيقيرفأ ف صو
 قرف

 ؟ ٠٠ : (ناكلخ نبال ) نايعألاتايفو
 م |

 نال ) 7٠هدو ؟/ةؤهع ةأيلا عوبني
 ؟١5 ( لوريبح

 ؟١- : ناتسو



 تابيوصت

 اتادلا ىبمَغ ىف ىورقلا ماظنلا : بوتكملا ةعص ك ص  س

 الئاادعع - 0:عدمتعمل همس اص اطع 11/ءداععم عالق

 : (اهماوص) . مريغو ليبقلا هجولا ىف ناكالب : ك صال س
 لبقلا هجولا ىف رطكتم روتكدلاو ناكالب

 دمع هللا دبعوأ )ىنشحلاا : هءاوصو ىناشوحلا

 او عزه مس*٠ للاوح + ثراح نا

 0 . ( ةبطرق ىف ةاضقلا : هاتكأ | ١٠صخس

 ًائيلم : اهءاوصو « ”ىلم : 7١ ص ” س

 ىز روتك دلل لاقم نم برعم هلقن : 5١5 ص "< شماه

 ددعلا ) ةلاسرلا ةلجم ىف نسح دمت 1
 ( 1و8 ةنس هيلو لوأ

٠. 

 س ١ص ١4

 : اهماوصو « ناكلخ نبأ ىور : <58 ص ١ شماه ١ س

 ىطفقلا ىور

 برعلا هبتك : 554 ص شماه

 ريرقت : اهماوصو « ريدقت : ؟"ةه ص شماه ١ نس

 - مويج ذاتسألاب لصتا دق برعلا ناك : 7١١ ص شماه

 لبق قيلعتلا اذه ىف هنأر ذخأيل -- تايحلالاو ةفسلفلا لصف عضاو

 ىنبني » : ًالْئاق عبطلا دمب ارتلجا نم هدر ذاتسألا لسرأف . هعبط ٠

 ضقاني ام هيلامت ىف ىرأ ال انأو . نيرذح دشر نبا نع ملكتتن نأ



 اهحرشي نأ دشر نا لواح ىتلا داقملا كلت « مالسالا دئاقع
 « داقتلاو ءارقلا نم ةفسالفلا ريغ اهمهف ءاسأف « ايفسلف ًاحرش

 راكتإ وأ ديدش باجتإ عضوم تناك ةينيتاللا ىلإ هبتك تجرتاالو
 نأ ًاريثك قؤوسل هنإو . اهمهف ىلع سانلا ةردقل اعبت فينع
 . مالسالا قداسم السم نكي ل دشر نبا نأب ةيبرملا ءارق رعبسش
 « حلا ... كلذ نآلا لوقأ نأ تح نم نكي مل نإ

 ءاطخأ باتكلا ظافلأ ضعي ىفو ةينفلا تاحوللا.ماقرأ ىف

 ؟ءاتم ةراشإ ريغ نم اهكردي نأ ”ىراقلا عسو ىف ةريسي





2
0
8
9
 

0
 

1
 

 لطم

 و(.

 م
 مر

 مدد

ب
خ
 
ا
م
و
ن
 


